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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
УКАЗ № 126

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за изменение на Договора между Република
България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, приет
от ХLI Народно събрание на 14 май 2010 г.
Издаден в София на 19 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България
и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване
и защита на инвестициите
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Договора между Република
България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписано
на 29 януари 2007 г. в Кувейт.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 14 май 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4276

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Атанас Ванчев дьо Траси с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 19 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4448

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Фео Димитрова Мустакова с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите є заслуги за развитието на
културата и балетното изкуство.
Издаден в София на 19 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 18 МАЙ 2010 Г.

за изплащане на обезщетения на съпругите/
съпрузите на военнослужещите, които са ги
последвали при преместването им в друго
населено място и поради това са прекратили
трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги/съпрузи на
военнослужещите, участващи в международни
операции и мисии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) На съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при
преместването им в друго населено място
и поради това са прекратили трудовите или
служебните си правоотношения, се изплаща
месечно обезщетение в размер на минималната
работна заплата, установена за страната, за периода, през който лицата не упражняват трудова
дейност, за която подлежат на задължително
осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално
осигуряване, но за не повече от 12 месеца.
(2) Обезщетението по ал. 1 се отпуска въз
основа на заявление от съпругите/съпрузите на
военнослужещите до териториалното поделение
на Националния осигурителен институт по реда
на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за отпускане
и изплащане на паричните обезщетения за
безработица, приета с Постановление № 32
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 19 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.,
бр. 19 от 2004 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 13 и 67
от 2009 г.; Решение № 9757 на Върховния административен съд от 2009 г., бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.).

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. (1) Обезщетението по чл. 1, ал. 1
се изплаща от датата на преместването на
военнослужещия, при условие че съпругите/
съпрузите на военнослужещите са се регистрирали в Агенцията по заетостта в срок до един
месец от датата на преместването, потвърдено
с удостоверение на командира/началника на
военното формирование, в което е преместен
военнослужещият, съгласно приложение № 1,
и имат адресна регистрация по настоящ или
постоянен адрес в населеното място, в което
е преместен военнослужещият.
(2) Когато регистрацията е извършена след
изтичане на посочения в ал. 1 срок, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията
за оставащия период по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. (1) На безработните съпруги/съпрузи
на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии, се изплаща месечно
обезщетение в размер на минималната работна
заплата, установена за страната, за периода на
участие в операцията или мисията.
(2) Обезщетението по ал. 1 се отпуска въз
основа на заявление от съпругите/съпрузите на
военнослужещите до териториалното поделение
на Националния осигурителен институт по реда
на чл. 1, ал. 3 и 4 от Наредбата за отпускане
и изплащане на паричните обезщетения за
безработица.
Чл. 4. (1) Обезщетението по чл. 3, ал. 1
се изплаща от датата на заминаването на
военнослужещия, при условие че съпругите/
съпрузите на военнослужещите са се регистрирали в Агенцията по заетостта в срок до един
месец от датата на заминаването, потвърдено
с удостоверение от командира/началника на
военното формирование, в което служи военнослужещият, съгласно приложение № 2.
(2) Когато регистрацията е извършена след
изтичане на посочения в ал. 1 срок, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията
за оставащия период по чл. 3, ал. 1.
Чл. 5. (1) Изплащането на обезщетенията
по чл. 1, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 се прекратява при:
1. прекратяване на договора за военна
служба на военнослужещия, потвърдено с уведомление от командира/началника на военното
формирование съгласно приложение № 3 до
съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт – от датата на
прекратяването на договора за военна служба;
2. започване на трудова дейност от безработната съпруга/безработния съпруг на военнослужещия – основание за задължително
осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално
осигуряване, потвърдено с декларация на лицето – от датата на настъпване на обстоятелството;
3. прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта, потвърдено с уведомление
от Агенцията по заетостта до Националния
осигурителен институт – от датата на прекратяване на регистрацията;
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4. прекратяване на брака между военнослужещия и съпругата му/съпруга є – от датата
на настъпване на обстоятелството съгласно
влязло в сила съдебно решение;
5. смърт на лицето, на което е отпуснато
обезщетението – от датата на настъпване на
обстоятелството.
(2) Безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите са длъжни да декларират пред
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, чрез което се изплаща
обезщетението, настъпването на обстоятелствата
по ал. 1, т. 1 – 4 в 7-дневен срок.
Чл. 6. Изплащането на обезщетението по
чл. 1, ал. 1 се прекратява и при промяна на адресната регистрация по настоящ или постоянен
адрес на съпругата/съпруга на военнослужещия
в населено място, различно от населеното
място, в което е преместен военнослужещият.
Чл. 7. Изплащането на обезщетението по
чл. 3, ал. 1 се прекратява и при завръщане на
военнослужещия от международна операция или
мисия, потвърдено с уведомление от командира/
началника на военното формирование съгласно
приложение № 4 до съответното териториално
поделение на Националния осигурителен институт – от датата на завръщането.
Чл. 8. При прекратяване на трудовата дейност – основание за задължително осигуряване
по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване,
изплащането на обезщетенията по чл. 1, ал. 1
и чл. 3, ал. 1 се възстановява за оставащия
към датата на прекратяването период. За възстановяване изплащането на обезщетенията
съпругите/съпрузите на военнослужещите подават декларация в териториалното поделение
на Националния осигурителен институт, чрез
което се изплаща обезщетението, в 7-дневен
срок от прекратяване на трудовата дейност.
Чл. 9. Обезщетенията по чл. 1, ал. 1 и чл. 3,
ал. 1 се изплащат по реда за изплащане на
паричните обезщетения за безработица.
Чл. 10. Споровете относно изплащането на
паричните обезщетения по това постановление
се разглеждат по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1997 г. за изплащане
на обезщетения на съпругите (съпрузите) на
кадровите военнослужещи, на които трудовите
правоотношения са прекратени поради това,
че са ги последвали при преместването им от
едно населено място в друго, и на безработните съпрузи на кадровите военнослужещи,
участващи в международни операции и мисии
(обн., ДВ, бр. 22 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70
от 1997 г.; бр. 81 от 1998 г. и бр. 17 от 2005 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 230, ал. 4 и чл. 231, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
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§ 3. Средствата за изплатените парични
обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите съгласно чл. 230, ал. 1 и чл. 231,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България се превеждат ежемесечно във фонд „Безработица“ от държавния
бюджет на базата на фактически извършените
разходи от фонда.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на министъра на отбраната.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
УД О СТО В Е Р Е Н И Е
Командването на ……...…….., гр. ..................... ,
издава настоящото удостоверение на ..…………………
..................................................................................
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
адресна регистрация: гр. (с.) ............................... ,
област ..................................................................... ,
ж.к./ул. …………..………………………........……, № .......... ,
бл. ……........, вх. …….........., ет. ……......, ап. ........... ,
в уверение на това, че във връзка с изпълнение
на военната служба е преместен в ......................
.…........………………….., гр. (с.) .................................. ,
считано от ……….....……………, съгласно Заповед №
……………..................……../……...................……. 20..… г.
на .............................................................................
(командир/началник на военното формирование)
Удостоверението да послужи пред директора на
териториалното поделение на Националния осигурителен институт за изплащане на обезщетение
на .............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ……………………….………..……...…..…………, съпруга/
съпруг на военнослужещия.
Командир/началник на ...........................
				
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
УД О СТО В Е Р Е Н И Е
Командването на ……………..……, гр. ................. ,
издава настоящото удостоверение на ..................
..................................................................................
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
в уверение на това, че същият/същата е военнослужещ, участващ в международна операция/
мисия за времето от ….……..…….……. 20..… г. до
………...…………. 20….. г.
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Удостоверението да послужи пред директора на
териториалното поделение на Националния осигурителен институт за изплащане на обезщетение
на .............................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………………..…….……………, съпруга/
съпруг на военнослужещия.
Командир/началник на ...........................
				
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………..
УВ Е Д О М Л Е Н И Е
Командването на …………...........…, гр. ............. ,
Ви уведомява, че на .……………………….............…..……
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
военнослужещ от ....….........……………, гр. ............. ,
е прекратен договорът за военна служба със Заповед №....................................................................
на ………………………..………………… от ……......... 20..... г.
Уведомлението да послужи за прекратяване
изплащането на обезщетение на ..........................
..................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ……………...…………..………………..…………, съпруга/
съпруг на военнослужещия.
Командир/началник на ...........................
				
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.

Приложение № 4
към чл. 7
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“
ГР. ………………………………..
УВ Е Д О М Л Е Н И Е
Командването на …………………….., гр. .............. ,
Ви уведомява, че ...................................................
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
военнослужещ, участващ в международна операция (мисия) за времето от ...........……… 20..… г. до
….........…..… 20..... г. се е завърнал от международната операция/мисия на .……… 20..… г.
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Уведомлението да послужи за прекратяване
изплащането на обезщетение на ..........................
..................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………………....…………..……….……………, съпруга/
съпруг на военнослужещия.
Командир/началник на ...........................
				
(печат) (подпис)
Изх. № ………/………20..... г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 18 МАЙ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата
таксите, които се събират от органите
държавния здравен контрол по Закона
здравето, приета с Постановление № 242
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр.
от 2007 г.)

за
на
за
на
83

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 36:
„Чл. 36. За извършване на официален контрол
върху вноса на храни от неживотински произход
по Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията
от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи
и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194 от
25.07.2009 г.) и Регламент (ЕО) № 1152/2009 на
Комисията от 27 ноември 2009 г. за налагане
на специални условия за вноса на определени
храни, внасяни от някои трети страни, във
връзка с рисковете от замърсяване на тези
продукти с афлатоксини и за отмяна на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 313 от 28.11.2009 г.)
се събират такси, както следва:
1. за преглед и оценка на документацията,
попълване и подписване на общ документ за
влизане (Приложение № 2 на Регламент (ЕО)
№ 669/2009) на пратка храни от неживотински произход по подадено уведомление по
Регламент (ЕО) № 669/2009 и Регламент (ЕО)
№ 1152/2009 – 30 лв.;
2. за извършване на идентификационна и
физическа проверка, попълване, подписване и
подпечатване на общ документ за влизане (Приложение № 2 на Регламент (ЕО) № 669/2009)
на пратка храни от неживотински произход по
Регламент (ЕО) № 669/2009 и Регламент (ЕО)
№ 1152/2009 – 35 лв.;
3. за вземане на проби за анализ на пратка
храни от неживотински произход по показатели, посочени в Регламент (ЕО) № 669/2009 и
Регламент (ЕО) № 1152/2009 – 40 лв.;
4. за извършване на лабораторен анализ
на пратка храни от неживотински произход
по показатели, посочени в Регламент (ЕО)
№ 669/2009 и Регламент (ЕО) № 1152/2009:
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4.1. за афлатоксини в храни – 186 лв.;
4.2. за кадмий и олово в храни – 16 лв.;
4.3. за охратоксин А в храни – 69 лв.;
4.4. за остатъчни количества от органофос
форни пестициди в храни – 32 лв.;
4.5. за остатъчни вещества от пестициди,
анализирани посредством многокомпонентни
методи – 321 лв.;
4.6. за пестициди „Метомил“ и „Оксамил“
в храни – 66 лв.;
4.7. за пестицид „Амитраз“ в круши – 56 лв.;
4.8. за оцветители тип „Судан I, II, III и
IV“ – 64 лв.“
§ 2. В параграф единствен от заключителната
разпоредба след думите „Закона за здравето“
се добавя „и чл. 36в от Закона за храните“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР
за някои аспекти на правната взаимопомощ
по наказателни дела между правителството
на Република България и правителството на
Съединените американски щати
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 23 април 2008 г. – ДВ,
бр. 43 от 2008 г. В сила от 1 февруари 2010 г.)
1. Както предвижда член 3(3) от Споразумението за взаимна правна помощ между
Съединените американски щати и Европейския съюз, подписано на 25 юни 2003 г. (тук
наричано „Споразумението за взаимна правна
помощ САЩ – ЕС“), за целите на засиленото сътрудничество и взаимна правна помощ
правителствата на Република България и на
Съединените американски щати потвърждават, че в съответствие с разпоредбите на този
договор Споразумението за взаимна правна
помощ САЩ – ЕС се прилага между тях при
следните условия:
(а) При условията на член 1 от Анекса към
този договор член 4 от Споразумението за
взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда установяването на финансови сметки и операции.
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(б) При условията на член 2 от Анекса
към този договор член 5 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
създаването и работата на съвместни екипи за
разследвания.
(в) При условията на член 3 от Анекса
към този договор член 6 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
записването на свидетелските показания на
едно лице, намиращо се в замолената държава,
посредством технология на видеопренос между
молещата и замолената държава.
(г) При условията на член 4 от Анекса
към този договор член 7 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
използването на бързи средства за комуникация;
(д) При условията на член 5 от Анекса
към този договор, член 8 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
взаимната правна помощ между съответните
административни органи.
(е) При условията на член 6 от Анекса
към този договор член 9 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
приложимите ограничения по отношение на
използването на информацията или на доказателствата, предоставени на молещата държава,
както и поставените условия за взаимопомощта
или отказа на взаимопомощ, по съображения,
свързани със защита на данните.
(ж) При условията на член 7 от Анекса
към този договор член 10 от Споразумението
за взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
обстоятелствата, при които една молеща държава може да поиска поверителност на своята
молба; и
(з) При условията на член 8 от Анекса към
този договор член 13 от Споразумението за
взаимна правна помощ САЩ – ЕС урежда
позоваването от страна на замолената държава
на основания за отказ.
2. Този договор има за цел единствено оказването на взаимна правна помощ между Република
България и Съединените американски щати в
съответствие с условията на Споразумението за
взаимна правна помощ САЩ – ЕС и не поражда
право от страна на което и да е частно лице
да придобива, укрива или изключва каквито
и да било доказателства или да възпрепятства
изпълнението на молба, нито разширява или
ограничава други права, които са предоставени
от вътрешното законодателство.
3. Анексът отразява разпоредбите за взаимна
правна помощ между Република България и
Съединените американски щати след влизане
в сила на този договор.
4. В съответствие с член 12 от Споразумението за взаимна правна помощ САЩ – ЕС
този договор се прилага спрямо престъпления,
извършени както преди, така и след влизането
му в сила.
5. Този договор се прилага за молби, отправени след влизането му в сила. Независимо от
това в съответствие с член 12(2) от Споразу-
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мението за взаимна правна помощ САЩ – ЕС
членове 3 и 4 от Анекса се прилагат за молби,
които не са изпълнени в замолената държава
към момента на влизане на този договор в сила.
6. (а) Този договор подлежи на изпълнение
на приложимите вътрешноправни процедури
в Република България и в Съединените американски щати с оглед влизането му в сила.
Правителствата на Република България и
Съединените американски щати разменят инструменти за приключване на тези процедури.
Договорът влиза в сила в деня на влизането
в сила на Споразумението за взаимна правна
помощ САЩ – ЕС.
(б) В случай на прекратяване на Споразумението за взаимна правна помощ САЩ – ЕС
този договор се прекратява. Правителствата на
Република България и на Съединените американски щати могат независимо от това да се
споразумеят за продължаване на прилагането на
някои или всички разпоредби на този договор.
В потвърждение на което долуподписаните
лица, надлежно упълномощени от съответните
им правителства, подписаха този договор.
Изготвен в София в два екземпляра на 19
септември 2007 г. на български и на английски
език, като двата текста са еднакво автентични.
За правителството на
Република България:
Миглена Тачева,
министър на
правосъдието

За правителството на
Съединените
американски щати:
Джон Байърли,
посланик на
Съединените американски
щати в Република България

АНЕКС
Член 1
Установяване на банкова информация
1. (а) По молба на молещата държава
замолената държава проверява незабавно в
съответствие с разпоредбите на този член
дали банките, които са разположени на нейна
територия, разполагат с информация за обстоятелството, дали определено физическо или
юридическо лице, което е заподозряно или
обвинено в престъпление, притежава една или
повече банкови сметки. Замолената държава
съобщава незабавно резултатите от своето
проучване на молещата държава.
(б) Мерките, посочени в буква (а), могат
да бъдат предприети също за целите на установяването на:
(i) информация относно физически или
юридически лица, които са осъдени или са
въвлечени по друг начин в престъпление;
(ii) информация, с която разполагат небанкови институции,
или
(iii) финансови транзакции, които не са
свързани с банкови сметки.
2. Молбата за информация по алинея 1 на
този член съдържа:
(а) самоличността на физическо или юридическо лице, което е свързано с локализиране
на такива сметки или транзакции;
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(б) достатъчна информация, която да позволи
на компетентния орган на замолената държава:
(i) основателно да предположи, че съответното физическо или юридическо лице е въвлечено в престъпление и че банки и финансови
небанкови институции, които са разположени
на територията на замолената държава, могат
да разполагат с исканата информация;
и
(ii) констатира, че търсената информация е
свързана с досъдебно или съдебно производство;
(в) доколкото е възможно, информацията
относно коя банка или финансова небанкова
институция може да е въвлечена, както и
друга информация, наличието на която може
да допринесе за ограничаване на обхвата на
разследването.
3. Освен ако впоследствие не настъпи промяна чрез размяна на дипломатически ноти между
Европейския съюз и Съединените американски
щати, молбите за взаимна правна помощ на
основание този член се предават между:
(а) за Република България – Върховната
касационна прокуратура за досъдебната фаза и
Министерството на правосъдието за съдебната
фаза; и
(б) за Съединените американски щати – отговарящото за България аташе от:
(i) Министерството на правосъдието на Съединените американски щати, Администрацията
за прилагане на законодателството, отнасящо
се за наркотични вещества, по отношение на
въпроси в нейната компетентност;
(ii) Министерството на вътрешната сигурност
на Съединените американски щати, Бюрото
за прилагане на законодателството, свързано
с емиграцията и митниците, по отношение на
въпроси в неговата компетентност;
(iii) Министерството на правосъдието на
Съединените американски щати, Федералното
бюро за разследване, по отношение на всички
други въпроси.
4. Република България и Съединените
американски щати ще си предоставят правна
помощ по този член във връзка с изпиране
на пари и терористична дейност, наказуеми
съгласно правото на молещата и на замолената страна, както и за други видове престъпна
дейност, за които двете страни могат взаимно
да се уведомят.
5. Помощ по този член не може да бъде
отказана по съображения за банкова тайна.
6. Замолената държава отговаря на молба за
представяне на документи, които са свързани
със сметките или с транзакции, установени
по този член, в съответствие с вътрешното є
законодателство.
Член 2
Съвместни екипи за разследване
1. Съвместните екипи за разследване могат
да бъдат създадени и да оперират в съответните
територии на Република България и на Съединените американски щати с цел улесняване на
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наказателните досъдебни и съдебните производства, в които участват Съединените американски
щати и една или повече държави – членки на
Европейския съюз, ако Република България и
Съединените американски щати преценят, че
това е подходящо.
2. Процедурите, по които трябва да работи
екипът, относно неговия състав, продължителност на действие, местоположение, организация,
функции, цел и условия за участие на членовете в
един екип в дейности по разследване, провеждани
на територията на друга държава, се договарят
между компетентните органи за досъдебно или
съдебно производство на престъпления, които
всяка съответна държава определя.
3. Компетентните органи, определени от
съответните държави, контактуват директно
помежду си за нуждите на създаването и
функционирането на екипите освен в случаите,
когато поради изключителната сложност, широкия обхват или други обстоятелства, които
предполагат нуждата от по-централизирана
координация по един или повече аспекти,
държавите могат да договарят други подходящи
начини на връзка за тази цел.
4. Когато съвместен екип за разследване има
нужда да предприеме действия по разследване
в една от държавите, които са създали екипа,
член на екипа от тази държава може да поиска
от нейните компетентни органи да предприемат
тези действия, без да е необходимо другите
държави да подават молба за взаимна правна
помощ. Стандартните процедури, необходими
за предприемане на мярката в тази държава,
са приложимите процедури при вътрешни
действия по разследване.
Член 3
Видеоконференция
1. Използването на технология на видеопренос е налице между Република България
и Съединените американски щати за вземане
на показания от свидетел или експерт, който
се намира в замолената държава, по производство, за което е налице взаимна правна
помощ. Когато не са уточнени в този член,
условията, които уреждат тази процедура, са
тези, които са предвидени в законодателството
на замолената държава.
2. Молещата държава поема разноските,
свързани със създаването и обслужването на
видеопреноса, освен ако не е уговорено друго
между молещата държава и замолената държава.
Други разходи, които възникват при предоставяне на помощ (включително разходи, свързани
с придвижването на участниците в замолената
държава), се поемат по споразумение между
молещата държава и замолената държава.
3. Молещата държава и замолената държава могат да се консултират, за да улеснят
разрешаването на правни, технически или логистични въпроси, които могат да възникнат
при изпълнение на молбата.
4. Без да се накърнява съдебната практика
по законодателството на молещата държава,
умишленото даване на невярна декларация
или друга форма на лъжесвидетелстване на
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свидетеля или експерта по време на видеоконференция се наказва в замолената държава по
същия начин, както ако е извършено в хода
на вътрешно съдебно производство.
5. Този член не възпрепятства използването
на други средства за получаване на показания в
замолената държава, които са на разположение
по силата на приложим закон или договор.
6. Замолената държава може да разреши
използването на видеоконферентна технология
за цели, различни от тези, описани в алинея 1
на този член, включително с цел установяване
на самоличността на лица или предмети, или
получаване на следователски показания.
Член 4
Ускорено предаване на молби
Молбите за взаимна правна помощ и свързаните с тях съобщения могат да бъдат предавани
чрез бързи средства за комуникация, като факс
или електронна поща, които са последвани от
официално потвърждение, ако то е поискано
от замолената държава. Замолената държава
може да отговори, като използва същите бързи
средства за комуникация.
Член 5
Взаимна правна помощ, предоставяна на административни органи
1. Взаимна правна помощ се предоставя
също така и на национален административен
орган, който извършва разследване на определени деяния с оглед на наказателното им
преследване или за да ги препрати на следствени или съдебни органи, в съответствие с
административните или други правомощия, с
които той разполага, за да предприеме такова
разследване. Взаимна правна помощ може да
се предостави също и на други административни органи при същите обстоятелства. Не
се предоставя помощ по случаи, за които административният орган не предвижда съдебно
преследване или препращане.
2. Молбите за взаимопомощ на основание
този член се предават между Министерството
на правосъдието на Република България и
Министерството на правосъдието на Съединените американски щати или между други
такива органи, както се договори между Министерството на правосъдието на Република
България и Министерството на правосъдието
на Съединените американски щати.
Член 6
Ограничения при използването за защита на
личните и други данни
1. Молещата държава може да използва
всяко доказателство или информация, получени
от замолената държава:
(а) за нуждите на съдебното и досъдебното
є наказателно производство;
(б) за предотвратяване на непосредствена и
сериозна заплаха за обществената є сигурност;
(в) в съдебни производства, които не са от
наказателен характер, или в административни
производства, пряко свързани с наказателни
производства:
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(i) по буква (а)
или
(ii) за които е предоставена правна помощ
съгласно член 5 от този анекс;
(г) за всякакви други цели, ако тази информация или доказателства са публично достъпни
в рамките на производство, за което са били
предадени, или при едно от положенията, опи
сани в букви (а), (б) и (в); и
(д) за всякакви други цели, единствено с предварителното съгласие на замолената държава.
2. (а) Този член не е пречка за възможността
замолената държава да постави допълнителни
условия в конкретен случай, когато тя не би
могла да изпълни конкретната молба за правна
помощ без тези допълнителни условия. Когато
в съответствие с този член са били поставени
допълнителни условия, замолената държава
може да поиска от молещата държава да
предостави информация за използването на
доказателствата или информацията.
(б) Замолената държава не може да постави
общи ограничения на правни норми на молещата държава за обработка на лични данни
като условие по буква (а) за предоставяне на
доказателства или информация.
3. Когато след предаване на молещата държава замолената държава узнае обстоятелства,
които могат да оправдаят поставянето на допълнителни условия в конкретен случай, тя може
да започне консултации с молещата държава,
за да определи в каква степен доказателствата
и информацията могат да бъдат защитени.
Член 7
Молба за поверителност от молещата
държава
Замолената държава прави всичко необходимо, за да запази поверителния характер на
молбата и на нейното съдържание, ако това бъде
поискано от молещата държава. Ако е невъзможно да бъде изпълнена молбата, без да бъде
нарушена поисканата поверителност, централният орган на замолената държава информира
за това молещата държава, която решава дали
въпреки това молбата да бъде изпълнена.
За целите на този член централни органи са:
а) за Република България – Върховната
касационна прокуратура за досъдебната фаза
и Министерството на правосъдието за съдебната фаза, и
б) за Съединените американски щати – Министерството на правосъдието.
Член 8
Отказ да се предостави помощ
По смисъла на членове 1(5) и 6(2)(б) от този
анекс разпоредбите на този анекс не възпрепятстват възможността замолената държава да
се позове на основания за отказ на помощ по
силата на нейните приложими правни принципи,
включително когато изпълнението на молбата
би накърнило нейния суверенитет, сигурността
є, обществения ред или други първостепенни
интереси.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
СПОРАЗУМЕНИЕ

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия
(Утвърдено с Решение № 101 от 26 февруари
2010 г. на Министерския съвет. В сила от 10
март 2010 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия (наричани
по-нататък „договарящите се страни“),
Съзнавайки, че пълноправното членство
на Република България в Европейския съюз
и произтичащите от това за Република България задължения изискват по-нататъшното
подобряване и усъвършенстване на договорноправната база на двустранните икономически
взаимоотношения,
Потвърждавайки твърдото си намерение да
развиват позитивните страни на традиционните
си икономически взаимоотношения,
Изразявайки своята готовност в търсенето на
средства и начини за укрепването и развитието
на взаимноизгодното сътрудничество,
Имайки предвид правата и задълженията,
произтичащи от Договора за присъединяване,
подписан на 25 април 2005 г. между Европейс
ките общности и техните страни членки, от
една страна, и Република България, от друга
страна,
Изразявайки убеждението, че присъединяването на Република България към Европейския
съюз ще предостави нови възможности за
разширяването на двустранното икономическо
сътрудничество,
Уверени, че това споразумение ще допринесе за развитие на икономическите връзки
между тях в новите условия и в частност за
активизиране на взаимноизгодното търговско,
икономическо, техническо и технологично
сътрудничество,
се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни ще съдействат за
развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни ще полагат усилия
да развиват тяхното двустранно сътрудничество
на широка основа, преди всичко в областите,
посочени в приложение № 1 към това споразумение.
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Член 3
Договарящите се страни ще развиват и
разширяват икономическото си сътрудничество
чрез прилагане на мерките, посочени в приложение № 2 от това споразумение.
Член 4
Договарящите се страни ще създадат Българо-сръбска междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество, чиито задачи
и начин на функциониране са определени в
приложение № 3 от това споразумение.
Член 5
Договарящите се страни се съгласяват, че
техните интереси в областта на икономичес
ките отношения ще бъдат представлявани от
съответните организационни подразделения
към техните дипломатически представителства: за Република България – Службата по
търговско-икономическите въпроси в дипломатическото представителство на Република
България в Република Сърбия, а за Република
Сърбия – Посолството на Република Сърбия в
Република България, чиито статут се определя
от Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 18 април 1961 г.
Член 6
Това споразумение не накърнява правата
и задълженията на договарящите се страни,
произтичащи от други международни договори/
членството в ЕС, по които Република България
и Република Сърбия са страни, както и/или от
членството им в международни организации.
Член 7
Договарящите се страни ще разрешават чрез
преговори възникналите разногласия между
тях във връзка с прилагането и тълкуването
на това споразумение.
Член 8
Изменения в това споразумение ще могат
да бъдат внасяни по взаимно съгласие между
договарящите се страни, които ще бъдат оформяни в отделни протоколи за всяко изменение.
Член 9
Приложенията и протоколите към това споразумение са неразделна част от него.
Член 10
1. Това споразумение влиза в сила от датата на получаването на втората от дипломатическите ноти, с които договарящите се
страни взаимно се уведомяват, че вътрешните
процедури, необходими за влизане в сила на
споразумението, са изпълнени.
2. Това споразумение се сключва за не
определен срок.
3. Всяка от договарящите се страни може
да прекрати това споразумение чрез писмено
уведомление до другата договаряща се страна.
Действието на споразумението се прекратява от
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първия ден на четвъртия месец, следващ датата
на получаване на уведомлението от другата
договаряща се страна.
В уверение на горното долуподписаните
официални лица, надлежно упълномощени,
подписаха юва споразумение.
Изготвено в Белград на 30 ноември 2007 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, сръбски и английски език, като
всеки от тези текстове е с еднаква правна сила.
В случай на различия в тълкуването меродавен
ще бъде текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Петър Димитров,
министър на
икономиката
и енергетиката

За правителството на
Република Сърбия:
Младжан Динкич,
министър на
икономиката
и регионалното развитие

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Области на икономическо сътрудничество
1. Промишленост:
– машиностроене;
– металургия;
– преработваща промишленост;
– електроника и електромашиностроителна
промишленост;
– химическа и нефтопреработвателна промишленост.
2. Селско стопанство:
– хранително-вкусова промишленост.
3. Горско стопанство.
4. Енергетика.
5. Научно-изследователска и развойна дейност.
6. Строителство и строителна промишленост.
7. Транспорт и логистика.
8. Опазване на околната среда.
9. Туризъм.
10. Насърчаване на инвестициите.
11. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
12. Образование.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Мерки за разширяване и засилване на икономическото сътрудничество
1. Заздравяване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените
институции, професионалните организации и
бизнес средите, камари и асоциации, регионалните и местните органи, включително обмен на
икономическа информация от взаимен интерес,
както и взаимни посещения на представители
на институциите и бизнеса от двете договарящи
се страни.
2. Стимулиране на създаването на нови и
разширяване на съществуващите бизнес контакти, насърчаване на взаимните контакти и
посещения на частни лица и предприемачи.
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3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, съдействие
за организирането на мероприятия за представители на бизнеса, семинари, конференции и
симпозиуми.
4. Оказване на съдействие за повишаване
на ролята на малкия и средния бизнес в двустранните икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите институции и
банковите структури.
7. Съдействие за развитието на двустранната
инвестиционна дейност.
8. Съдействие за откриване на представителства и клонове на компании от двете
договарящи се страни.
9. Стимулиране на международното сътрудничество.
10. Разширяване на сътрудничеството на
пазарите в трети страни.
11. Обмен на информация за програми и
проекти и насърчаване на участието на предприемачите в тяхната реализация.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Задачи, структура и правила за работа на Смесената българо-сръбска междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Смесената българо-сръбска
междуправителствена комисия за икономическо
сътрудничество, наричана по-нататък „комисията“, включват:
– разглеждане на въпросите за развитието
на двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения;
– разработване на предложения за подоб
ряване на условията за икономическо сътрудничество между организации от договарящите
се страни;
– представяне на предложения по прилагането на това поразумение.
2. Комисията е съставена от представители
на българската страна и на сръбската страна.
Всяка от договарящите се страни ще определи председател на своята част, наричан
„съпредседател“. Всеки от съпредседателите ще
определи секретар на своята част от комисията.
За обсъждане на конкретни въпроси комисията може да създава работни групи, да определя
техните задачи и срокове за изпълнението им.
3. Заседания на комисията ще се провеждат
поне веднъж годишно, последователно в Репуб
лика България и Република Сърбия.
Съпредседателите на комисията ще се договарят за свикването и за дневния ред на съответното заседание на комисията не по-късно
от 1 месец преди заседанието.
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Със съгласието на съпредседателите на заседанията на комисията могат да бъдат обсъждани
и въпроси, които не са изрично включени в
предвидения дневен ред.
По предложение на всеки от съпредседателите може да бъде свикано извънредно заседание
на комисията или среща на съпредседателите
на комисията.
На заседанията на комисията могат да бъдат
канени съветници и експерти.
Работните езици на заседанията на комисията
са български и сръбски.
За всяко заседание и проведените в него
обсъждания се съставят протоколи на български
и сръбски език.
Въпросите, които са свързани с дейността
на комисията и възникват в периода между
заседанията, ще бъдат обсъждани в работен
порядък между съпредседателите на комисията
или от секретарите на комисията по указания
на съпредседателите.
4216
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между правителството на Република България и правителството на Туркменистан за
сътрудничество в областта на туризма
(Одобрено с Решение № 685 от 19 август
2009 г. на Министерския съвет. В сила от 27
август 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Туркменистан, наричани
по-долу „страните“,
Имайки предвид това, че туризмът е действен инструмент за развитието на взаимното
разбирателство и приятелски отношения между
народите на двете страни,
Желаейки да съдействат за по-доброто
запознаване с историческото и културното наследство, а също така и с природните богатства
на двете страни,
се споразумяха за следното:
Член 1
Страните насърчават развитието и укрепването на сътрудничеството в областта на туризма
между двете страни на основата на равнопоставеност и взаимна изгода в съответствие с
националното законодателство на двете държави, на това споразумение и на международните
договори, в които страните участват.
Член 2
Страните стимулират дейността на нацио
налните туристически администрации на своите държави в установяване и развитие на
сътрудничеството между организациите, фирмите и компаниите на Република България и
на Туркменистан, участващи в развитието на
международния туризъм.
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Член 3
Страните в съответствие с действащите в
техните страни закони и правила се стремят
към улесняване на формалностите, свързани с
туристическия обмен.
Член 4
Страните способстват нарастването както на
организирания групов, така и на индивидуалния
туризъм, обмена на специализирани групи, в
т.ч. с цел посещение на спортни мероприятия,
музикални и театрални фестивали, изложби,
симпозиуми, конгреси, както и с лечебна цел.
Член 5
Страните поощряват обмена на информация
в областта на туризма между националните
туристически администрации относно:
– законодателната и нормативната база в
областта на туризма;
– състоянието на туристическия пазар,
опита и постиженията в областта на туризма;
– практиката при управление на хотели и
други средства за настаняване на туристи;
– статистически, справочно-информационни
и рекламни материали;
– националното законодателство, свързано
със защитата и опазването на природните и
културните ресурси, представляващи туристически забележителности;
– предложения за инвестиции в сферата
на туризма.
Член 6
Страните оказват взаимна помощ в подготовката на професионални кадри в областта на
туризма, обмена на специализиращи в областта
на туризма научни работници и специалисти,
а така също съдействат за преките контакти и
съвместни дейности на туристическите организации на Република България и Туркменистан,
осъществяващи изследвания в тези области.
Член 7
Страните съдействат взаимните посещения
и обмен на репортери и журналисти с цел подобра информираност на обществеността за
туристическия потенциал на двете държави.
Член 8
Страните възлагат изпълнението на това
споразумение на националните туристически
администрации на двете държави. При необходимост и във връзка с координация на
действията по изпълнение на споразумението
и разработените програми за развитие на двустранното сътрудничество страните могат да
създадат работна група.
Мястото и времето на провеждане на заседанията на работната група се съгласуват
между страните.
Член 9
Страните се информират взаимно по въпроси,
свързани с изпълнението на това споразумение, и при необходимост внасят изменения и
допълнения.
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Измененията и допълненията могат да се
внасят по взаимно съгласие на страните, оформени като отделни протоколи, които ще бъдат
неразделна част от това споразумение и влизат
в сила по реда и при условията на чл. 10.
Член 10
Това споразумение влиза в сила от датата на
неговото подписване и се сключва за срок от
пет години. Действието на това споразумение
ще бъде автоматично продължавано за последващи петгодишни периоди от време, ако нито
една от страните писмено не уведоми другата
страна за своето намерение за прекратяване
действието на споразумението не по-малко от
6 месеца преди изтичане на неговия срок.
Прекратяването на действието на това споразумение няма да засегне изпълнението на
програмите и проектите в областта на туризма,
договорени в периода на неговото действие,
освен ако страните не се договорят за друго.
Подписано в София на 27 август 2009 г. в
два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, туркменски и руски език, като
трите текста имат еднаква сила.
В случай на различие в тълкуването на това
споразумение меродавен е текстът на руски език.
За правителството
За правителството
на Република България:
на Туркменистан:
Трайчо Трайков,
Гурбанмамед Елясов,
министър на икономиката,
председател на
енергетиката и туризма
Държавния комитет
по туризъм
4217

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Грузия за сътрудничество в областта на пощенските съобщения,
електронните съобщения и информационните
технологии
(Утвърдено с Решение на Министерския съвет
№ 204 от 14 април 2010 г. В сила от 20 април
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Грузия, оттук нататък наричани „договарящи страни“,
В израз на желанието си да развиват сътрудничеството и взаимодействието в областта
на пощенските съобщения, електронните съобщения и информационните технологии на
основата на взаимноизгодни и равноправни
условия, а така също в духа на приятелските
отношения между двете страни,
Като отчитат, че сферата на електронните
съобщения и информационните технологии
представлява важно средство за задълбочаването на тези отношения,
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се договарят за следното:
Член 1
Сътрудничеството в областта на пощенските
съобщения, електронните съобщения и информационните технологии между правителството
на Република България и правителството на
Грузия ще се осъществява в съответствие с
препоръките и актовете на Международния
съюз по далекосъобщения (МСД), на Всемирния пощенски съюз (ВПС) в съответствие с
националните законодателства на договарящите
страни, а така също и на основата на разпоредбите на това споразумение.
Член 2
Договарящите страни вземат всички мерки
в рамките на своите компетенции за непрекъснато развитие и усъвършенстване на пощенските съобщения, електронните съобщения
и информационните технологии между двете
страни, а така също и за осигуряване на тяхната надеждност.
Член 3
В случай на стихийни бедствия или извънредни ситуации договарящите страни осигуряват
приоритетен пренос на съобщения през своите
съобщителни мрежи.
Член 4
Договарящите страни подкрепят прякото
сътрудничество по следните въпроси:
– хармонизиране на националните законодателства в областта на пощенските съобщения,
електронните съобщения и информационните
технологии в съответствие с директивите на
Европейския съюз;
– установяването на реални пазарни, икономически и финансови принципи при осъществяването на пощенските съобщения, електронните
съобщения и информационните услуги, в т.ч.
и либерализацията на услугите;
– поощряване използването на най-новите
постижения в глобалните информационни и
комуникационни технологии;
– разработка на съвместни проекти в областта на политиката, стратегията и програми
за изграждане на информационно общество и
информационни технологии;
– стандартизация;
– други въпроси по взаимно съгласие.
Член 5
Договарящите страни осъществяват сътрудничеството чрез:
– обмен на информация и документация, в
т.ч. концептуална и техническа документация;
– посещения на експерти и смесени работни
групи по предоставяне на услуги в областта на
съобщенията и информационните технологии;
– оказване на взаимноизгодна основа на
услуги, свързани с провеждането на съвместни
изследвания, разработки и доставка на съобщителни средства, взаимно предоставяне на
научно-техническа и друга информация, обмен
на програмни средства, информационно-комуникационни технологии и оборудване;
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– двустранни консултации;
– други подходящи форми на сътрудничество.
Договарящите страни могат да предприемат
по-тясно сътрудничество по конкретни въпроси,
които са предмет на това споразумение. За тази
цел, при необходимост и взаимно съгласие, съответните организации в областта на пощенските
съобщения, електронните съобщения и информационните технологии на двете страни могат
да подписват протоколи, съдържащи конкретни
области на сътрудничеството, както и целите,
плановете за действие, сроковете, съответните
отдели и конкретните лица, които отговарят
за изпълнението и успешното осъществяване
на такива протоколи.

Член 12
Това споразумение може да се изменя и
допълва по взаимно съгласие между двете
договарящи страни посредством съответни
протоколи, които представляват неразделна
част от това споразумение. Тези протоколи
влизат в сила в съответствие с член 15 от това
споразумение.

Член 6
При наличие на практическа възможност
и ако това не противоречи на националните
интереси на всяка от договарящите страни,
договарящите страни ще си сътрудничат при
подготовката на документи и ще си оказват
взаимна помощ, свързана с тяхното участие в
конференции и форуми на специализираните
международни организации в областта на пощенските съобщения, електронните съобщения
и информационните технологии.

Член 14
Компетентните органи, отговорни за изпълнението на това споразумение, са:
– от страна на правителството на Република
България – Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;
– от страна на правителството на Грузия –
Министерството на икономическото развитие.
Страните своевременно се уведомяват в
случай на промяна, свързана с тези компетентни власти.

Член 7
В областта на експлоатацията на пощенските съобщения, електронните съобщения и
информационните технологии договарящите
страни препоръчват прякото сътрудничество и
уреждането на международните разчети между
доставчиците на услуги и разчети между двете
страни.

Член 15
Това споразумение влиза в сила от датата
на получаване на втората от нотите, с които
договарящите страни взаимно се уведомяват
по дипломатически път за изпълнението на
необходимите вътрешноправни процедури за
влизането му в сила.
Това споразумение се сключва за срок пет
години. Неговото действие се продължава за
всеки следващ петгодишен срок, ако нито
една от договарящите страни не го денонсира чрез писмено уведомление шест месеца
преди изтичане на срока на действие на това
споразумение.
В случай на обявяване на намерение за
прекратяването на действието на това споразумение всички проекти и/или задължения,
свързани с него, които са започнати или поети
предварително от двете страни, се изпълняват
взаимно.
Подписано в Тбилиси на 20 февруари 2009 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, грузински и руски език, като и
трите текста имат еднаква сила. В случай на
възникване на различия в тълкуването на това
споразумение меродавен е текстът на руски език.

Член 8
В областта на изследванията и проектирането на пощенските съобщения, електронните
съобщения и информационните технологии, а
така също и при обучението на специалисти в
тези области договарящите страни препоръчват
и подкрепят прякото сътрудничество и взаимодействие между съответните специализирани
организации.
Член 9
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от сключените от тях международни
споразумения с трети страни.
Член 10
Договарящите страни няма да предоставят
информацията, свързана с изпълнението на
това споразумение, на трети страни без предварителното писмено съгласие на договарящата
страна, от която тази информация произхожда.
Член 11
Договарящите се страни решават всички
спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на това споразумение, посредством
преки преговори и консултации.

Член 13
Кореспонденцията между договарящите
страни по изпълнението на това споразумение
се извършва на руски, английски или друг език
по взаимно съгласие. Езикът за кореспонденция между други организации и институции се
определя по взаимно съгласие.

За правителството
на Република България:
Димитър Станчев,
зам.-председател на
Държавната агенция
за информационни
технологии и съобщения
4321

За правителството
на Грузия:
Иракли Гачечиладзе,
зам.-министър на
икономическото
развитие
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Наредба за допълнение на Наредба № 130 от
2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства
от категория L и одобряване типа на нови
моторни превозни средства от категория L
по отношение на определени характеристики
(обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 91 от
2006 г. и бр. 60 от 2007 г.)
§ 1. В приложение № 5, част 2 се правят
следните допълнения:
1. Създава се т. 1.10:
„1.10. „Хибридно електрическо превозно
средство (ХЕПС)“ е мотоциклет, триколесно
или четириколесно превозно средство, което за
задвижване ползва енергия и от двата източника
на акумулирана енергия в превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия.“
2. Създава се т. 2.2.1.3:
„2.2.1.3. В случаите на хибридно електрическо превозно средство се прилага раздел ІІІ.“
3. Създава се раздел ІІІ:
„Раздел ІІІ
Измерване на емисиите на мотоциклети, триколесни и четириколесни хибридни електрически
превозни средства
1. Обхват
С този раздел се определят специфичните
изисквания относно одобряването на типа на
хибридни електрически превозни средства.
2. Категории хибридни електрически превозни средства:
Зареж- Зареждане на пре- Без зареждане
дане на
возното средство
на превозното
превозотвън (1) (OVC)
средство отвън
ното
(2) (NOVC)
средство
ПреБез пре- С превключва- включва- вклютел на
тел
чвател
работния
режим

Без пре- С
вклюпречвател
включвател

(1) „с външно зареждане“
(2) „без външно зареждане“

3. Изпитване тип І
При изпитване от тип І мотоциклетите или
триколесните хибридни електрически превозни
средства се изпитват в съответствие с прилаганата процедура на изпитване (раздел І или
раздел Ibis), както е определена в т. 2.2.1.1.5
от част 2. За всяко от условията на изпитване
резултатите от изпитването за емисии трябва
да бъдат в допустимите граници, посочени в
т. 2.2.1.1.5 от част 2.
3.1. Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC ХЕПС) без
превключвател на работния режим:
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3.1.1. Провеждат се две изпитвания при
следните условия:
Условие А: изпитването се извършва с напълно заредено устройство за съхраняване на
електрическа енергия.
Условие Б: изпитването се извършва с устройство за съхраняване на електрическа енергия с
минимална степен на зареждане (максимално
разреждане на капацитета).
Кривата на степента на зареждане (SOC) на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия по време на различните етапи на изпитването от тип І е посочена в допълнение 3.
3.1.2. Условие А
3.1.2.1. Процедурата започва с разреждане
по време на движение на превозното средство:
а) с постоянна скорост от 50 km/h до задействане на консумиращия гориво двигател
на ХЕПС, или
б) ако превозното средство не може да
достигне постоянна скорост от 50 km/h без
задействане на консумиращия гориво двигател,
скоростта се намалява до достигане на по-ниска
постоянна скорост, при която консумиращият
гориво двигател не се задейства за определено
време/разстояние (определя се между техническата служба и производителя), или
в) по препоръки на производителя.
Консумиращият гориво двигател се изключва
в рамките на 10 секунди от автоматичното му
задействане.
3.1.2.2. Подготовка на превозното средство
3.1.2.2.1. Преди изпитване превозното средство се съхранява в помещение, в което температурата остава относително постоянна между
293 и 303 К (20 °С и 30 °С). Тази подготовка
се извършва в продължение на най-малко
6 часа и продължава, докато температурата
на маслото и охлаждащата течност (ако има
такава) на двигателя не достигне температурата на помещението ± 2 К и устройството
за съхраняване на електрическа енергия не се
зареди напълно в резултат на процедурата за
зареждане, посочена в т. 3.1.2.2.2.
3.1.2.2.2. По време на периода на стабилизиране на температурата устройството за съхраняване на електрическа енергия се зарежда чрез
стандартната процедура за нощно зареждане,
определена в т. 4.1.2 от допълнение 2.
3.1.2.3. Процедура на изпитване
3.1.2.3.1. Пускането на превозното средство се
осъществява с помощта на средствата, осигурени
на водача за нормална експлоатация. Първият
цикъл започва с началото на процедурата за
пускане на превозното средство.
3.1.2.3.2. Могат да бъдат използвани процедурите на изпитване, посочени в т. 3.1.2.3.2.1
или т. 3.1.2.3.2.2.
3.1.2.3.2.1. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и завършват в съответ-
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ствие с посоченото в приложимата процедура
на изпитване (раздел І или раздел Іbis) (край
на измерванията (ES).
3.1.2.3.2.2. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и продължават по време
на известен брой повтарящи се цикли на изпитването. Те завършват, когато приключи последният период на работа на празен ход, когато
устройството за съхраняване на електрическа
енергия е достигнало до минималната степен
на зареждане, в съответствие с посочения подолу критерий (край на измерванията (ES).
Балансът на количеството електричество Q
[Ah], измерен в съответствие с процедурата,
посочена в допълнение 1, се използва за определяне кога е достигната минималната степен
на зареждане на устройството за съхраняване
на електрическа енергия.
Счита се, че минималната степен на зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия е достигната в цикъл на
изпитване N, когато балансът на количеството
електричество по време на цикъла на изпитване
N + 1 е не повече от 3 % разреждане, изразено като процент от номиналния капацитет
за съхраняване на енергия (в Ah) в неговата
максимална степен на зареждане.
По искане на производителя могат да бъдат
проведени допълнителни цикли на изпитване и
резултатите от тях могат да бъдат включени в
изчисленията, посочени в т. 3.1.2.3.5 и т. 3.1.2.3.6,
при условие, че балансът на количеството
електричество за всеки допълнителен цикъл
на изпитване показва по-малко разреждане на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия спрямо предходния цикъл.
Между всеки от циклите се допуска горещ
престой до 10 min.
3.1.2.3.3. Превозното средство се управлява
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.1.2.3.4. Отработилите газове се анализират
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.1.2.3.5. Резултатите от комбинирания цикъл
за условие А се записват като m1. В случай
на изпитване в съответствие с т. 3.1.2.3.2.1 m1
отговаря на резултата от проведения единичен
цикъл, изразен в грамове. В случай на изпитване
в съответствие с т. 3.1.2.3.2.2 m1 представлява
сбор от резултатите от проведените N цикли,
изразен в грамове:
N

m1 = ∑ mi .
1

3.1.2.3.6. Изчислява се средната тегловна
емисия на всеки замърсител в g/km за условие
А (М1):
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M 1 = m1 / Dtest1 , където
Dtest1 е цялото действително изминато разстояние по време на изпитването, проведено
при условие А.
3.1.3. Условие Б
3.1.3.1. Подготовка на превозното средство
3.1.3.1.1. Устройството за съхраняване на
електрическа енергия се разрежда съгласно
т. 3.1.2.1.
3.1.3.1.2. Преди изпитване превозното средство се съхранява в помещение, в което температурата остава относително постоянна между
293 и 303 К (20 °С и 30 °С). Тази подготовка се
извършва в продължение на най-малко 6 часа
и продължава, докато температурата на маслото и охлаждащата течност (ако има такава)
на двигателя не достигне температурата на
помещението ± 2 К.
3.1.3.2. Процедура на изпитване
3.1.3.2.1. Пускането на превозното средство се
осъществява с помощта на средствата, осигурени
на водача за нормална експлоатация. Първият
цикъл започва с началото на процедурата за
пускане на превозното средство.
3.1.3.2.2. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и завършват в съответствие с посоченото в приложимата процедура
на изпитване (раздел І или раздел Іbis) (край
на измерванията (ES).
3.1.3.2.3. Превозното средство се управлява
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.1.3.2.4. Отработилите газове се анализират
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.1.3.2.5. Резултатите от комбинирания цикъл
за условие Б се записват като m2.
3.1.3.2.6. Изчислява се средната емисия на
всеки замърсител в g/km за условие Б (М2):
M 2 = m 2 / Dtest 2 , където
Dtest2 е цялото действително изминато разстояние по време на изпитването, проведено
при условие Б.
3.1.4. Резултати от изпитванията
3.1.4.1. В случай на изпитване в съответствие с т. 3.1.2.3.2.1 претеглените стойности се
изчисляват, както следва:
M = (De.M1 + Daν.M2)/(De + Daν), където:
M e тегловната емисия на замърсителя в
g/km;
M1 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при напълно заредено устройство
за съхраняване на електрическа енергия;
М2 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при минимална степен на
зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия (максимално разреждане
на капацитета);

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

De – пробегът на превозното средство в
електрически режим на задвижване съгласно
процедурата, определена в допълнение 2;
Dav – приетото средно разстояние на превозното средство, използвано при условие Б, в
периода между две презареждания на устройството за съхраняване на електрическа енергия:
– 4 km за мотоциклети от категория 1 (обем
на двигателя < 150 cm3);
– 6 km за мотоциклети от категория 2 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax < 130 km/h);
– 10 km за мотоциклети от категория 3 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax > 130 km/h).
3.1.4.2. В случай на изпитване в съответствие с т. 3.1.2.3.2.2 претеглените стойности се
изчисляват, както следва:
M = (Dоνс.M1 + Daν.M2)/(Dоνс + Daν), където:
M е тегловната емисия на замърсителя в
g/km;
M1 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при напълно заредено устройство
за съхраняване на електрическа енергия;
М2 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при минимална степен на
зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия (максимално разреждане
на капацитета);
Dovc – пробегът на превозното средство с
външно зареждане (OVC) съгласно процедурата,
определена в допълнение 2;
Dav – приетото средно разстояние на превозното средство, използвано при условие Б, в
периода между две презареждания на устройството за съхраняване на електрическа енергия:
– 4 km за мотоциклети от категория 1 (обем
на двигателя < 150 cm3);
– 6 km за мотоциклети от категория 2 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax < 130 km/h);
– 10 km за мотоциклети от категория 3 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax > 130 km/h).
3.2. Хибридни електрически превозни средства с външно зареждане (OVC ХЕПС) с превключвател на работния режим
3.2.1. Провеждат се две изпитвания при
следните условия:
3.2.1.1. Условие А: изпитването се извършва
с напълно заредено устройство за съхраняване
на електрическа енергия.
3.2.1.2. Условие Б: изпитването се извършва
с устройство за съхраняване на електрическа
енергия с минимална степен на зареждане
(максимално разреждане на капацитета).
3.2.1.3. Превключвателят на работния режим
се поставя в положенията съгласно следната
таблица:

ВЕСТНИК
Възможни режими на
работа
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Изцяло
Изцяло
Изцяло Хибриден
електри- на гориво електри- режим n
чески
Хибрически
.....
Хибриден (1)
Изцяло Хибриден
ден (1)
на горежим m
риво
Хибриден (1)

Положе- Хибриден Хибриден Х и б р и ние на
(1)
(1)
ден (1)
превключвателя
на работния режим при
условие
А (максимална
степен
на зареждане)

Хибриден
режим с
максимално
използване на
електрическа
енергия
(2)

ПолоХибриден С ра з ход С разход Хибриден
жение
(1)
на гориво на гориво режим
на прес маквклюсимална
чвателя
консумана рация на
ботния
гориво
режим
(3)
при условие Б
(минимална
степен
на зареждане)
(1) В случай на повече от един „хибриден режим“
се използва процедурата, определена в последната
колона отдясно.
(2) Хибриден режим с максимално използване на
електрическа енергия:
Хибридният режим, за който чрез изпитване съгласно
условие А може да бъде доказано, че има най-голяма консумация на електрическа енергия от всички
избираеми хибридни режими, се определя на базата
на информация, предоставена от производителя и
съгласувана с техническата служба.
(3) Хибриден режим с максимална консумация на
гориво:
Хибридният режим, за който чрез изпитване съгласно
условие Б може да бъде доказано, че има най-голяма
консумация на гориво от всички избираеми хибридни режими, се определя на базата на информация,
предоставена от производителя и съгласувана с техническата служба.

3.2.2. Условие А
3.2.2.1. Когато пробегът на превозното
средство в изцяло електрически режим на
задвижване е по-голям от един пълен цикъл,
по искане на производителя и със съгласие на
техническата служба изпитването от тип І може
да се извърши в изцяло електрически режим
на задвижване. В този случай стойността на
m1 в т. 3.2.2.4.5 е равна на 0.
3.2.2.2. Процедурата започва с разреждане на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия на превозното средство.
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3.2.2.2.1. Когато в превозното средство е
предвиден изцяло електрически режим на
задвижване, разреждането на устройството за
съхраняване на електрическа енергия се извършва чрез движение на превозното средство
при изцяло включен електрически режим (на
изпитвателно трасе, на динамометричен стенд
и т.н.) при постоянна скорост, отговаряща на
70 % ± 5 % от максималната скорост, посочена
от производителя. Спирането на разреждането
се извършва при една от следните ситуации:
а) когато превозното средство не може да
се движи с 65 % от максималната скорост;
б) когато стандартните бордови уреди
подадат индикация на водача за спиране на
превозното средство;
в) след изминаване на разстояние от 100 km.
3.2.2.2.2. Когато в превозното средство не
е предвиден изцяло електрически режим на
задвижване, разреждането на устройството за
съхраняване на електрическа енергия се извършва чрез движение на превозното средство:
а) при постоянна скорост от 50 km/h или при
максималната скорост на превозното средство
в изцяло електрически режим на задвижване до
задействане на консумиращия гориво двигател
на ХЕПС, или
б) ако превозното средство не може да
достигне постоянна скорост от 50 km/h без
задействане на консумиращия гориво двигател,
скоростта се намалява до достигане на по-ниска
постоянна скорост, при която консумиращият
гориво двигател не се задейства за определено
време/разстояние (определя се между техническата служба и производителя), или
в) по препоръки на производителя.
Консумиращият гориво двигател се изключва в рамките на 10 s от автоматичното
му задействане.
3.2.2.3. Подготовка на превозното средство
3.2.2.3.1. Преди изпитване превозното средство се съхранява в помещение, в което температурата остава относително постоянна между
293 и 303 К (20 °С и 30 °С). Тази подготовка
се извършва в продължение на най-малко
6 часа и продължава, докато температурата
на маслото и охлаждащата течност (ако има
такава) на двигателя не достигне температурата на помещението ± 2 К и устройството
за съхраняване на електрическа енергия не се
зареди напълно в резултат на процедурата за
зареждане, посочена в т. 3.2.2.3.2.
3.2.2.3.2. По време на периода на стабилизиране на температурата устройството за съхраняване на електрическа енергия се зарежда чрез
стандартната процедура за нощно зареждане,
определена в т. 4.1.2 от допълнение 2.
3.2.2.4. Процедура на изпитване
3.2.2.4.1. Пускането на превозното средство се
осъществява с помощта на средствата, осигурени
на водача за нормална експлоатация. Първият
цикъл започва с началото на процедурата за
пускане на превозното средство.
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3.2.2.4.2. Могат да бъдат използвани процедурите на изпитване, посочени в т. 3.2.2.4.2.1
или т. 3.2.2.4.2.2.
3.2.2.4.2.1. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и завършват в съответствие с посоченото в приложимата процедура
на изпитване (раздел І или раздел Іbis) (край
на измерванията (ES).
3.2.2.4.2.2. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и продължават по време
на известен брой повтарящи се цикли на изпитването. Те завършват, когато приключи последният период на работа на празен ход, когато
устройството за съхраняване на електрическа
енергия е достигнало до минималната степен
на зареждане, в съответствие с посочения подолу критерий (край на измерванията (ES).
Балансът на количеството електричество Q
[Ah], измерен в съответствие с процедурата,
посочена в допълнение 1, се използва за определяне кога е достигната минималната степен
на зареждане на устройството за съхраняване
на електрическа енергия.
Счита се, че минималната степен на зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия е достигната в цикъл на
изпитване N, когато балансът на количеството
електричество по време на цикъла на изпитване
N + 1 е не повече от 3 % разреждане, изразено като процент от номиналния капацитет
за съхраняване на енергия (в Ah) в неговата
максимална степен на зареждане.
По искане на производителя могат да бъдат
проведени допълнителни цикли на изпитване и
резултатите от тях могат да бъдат включени в
изчисленията, посочени в т. 3.2.2.4.5 и т. 3.2.2.4.6,
при условие, че балансът на количеството
електричество за всеки допълнителен цикъл
на изпитване показва по-малко разреждане на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия спрямо предходния цикъл.
Между всеки от циклите се допуска горещ
престой до 10 min.
3.2.2.4.3. Превозното средство се управлява
съгласно приложимата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.2.2.4.4. Отработилите газове се анализират
съгласно приложимата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.2.2.4.5. Резултатите от комбинирания цикъл
за условие А се записват като m1. В случай
на изпитване в съответствие с т. 3.2.2.4.2.1 m1
отговаря на резултата от проведения единичен
цикъл, изразен в грамове. В случай на изпитване
в съответствие с т. 3.2.2.4.2.2 m1 представлява
сбор от резултатите от проведените N цикли,
изразен в грамове:
m1 =

N

∑m .
1

i
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3.2.2.4.6. Изчислява се средната тегловна
емисия на всеки замърсител в g/km за условие
А (М1):
M 1 = m1 / Dtest1 , където
Dtest1 е цялото действително изминато разстояние по време на изпитването, проведено
при условие А.
3.2.3. Условие Б
3.2.3.1. В случай че превозното средство
има възможност да функционира при различни хибридни режими (например спортен,
икономичен, градски, извънградски и т.н.),
превключвателят се поставя в положение, при
което превозното средство работи в хибриден
режим с максимална консумация на гориво
(виж т. 3.2.1.3, забележка 3).
3.2.3.2. Подготовка на превозното средство
3.2.3.2.1. Устройството за съхраняване на
електрическа енергия се разрежда съгласно
т. 3.2.2.2.
3.2.3.2.2. Преди изпитване превозното средство се съхранява в помещение, в което температурата остава относително постоянна между
293 и 303 К (20 °С и 30 °С). Тази подготовка се
извършва в продължение на най-малко 6 часа
и продължава, докато температурата на маслото и охлаждащата течност (ако има такава)
на двигателя не достигне температурата на
помещението ± 2 К.
3.2.3.3. Процедура на изпитване
3.2.3.3.1. Пускането на превозното средство се
осъществява с помощта на средствата, осигурени
на водача за нормална експлоатация. Първият
цикъл започва с началото на процедурата за
пускане на превозното средство.
3.2.3.3.2. Измерванията започват (BS) преди
или в началото на процедурата по пускане на
превозното средство и завършват в съответствие с посоченото в прилаганата процедура
на изпитване (раздел І или раздел Іbis) (край
на измерванията (ES).
3.2.3.3.3. Превозното средство се управлява
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.2.3.3.4. Отработилите газове се анализират
съгласно прилаганата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.2.3.3.5. Резултатите от комбинирания цикъл
за условие Б се записват като m2.
3.2.3.3.6. Изчислява се средната емисия на
всеки замърсител в g/km за условие Б (М2):
M 2 = m 2 / Dtest 2 , където
Dtest2 е цялото действително изминато разстояние по време на изпитването, проведено
при условие Б.
3.2.4. Резултати от изпитванията
3.2.4.1. В случай на изпитване в съответствие с т. 3.2.2.4.2.1 претеглените стойности се
изчисляват, както следва:
M = (De.M1 + Daν.M2)/(De + Daν), където:
M е тегловната емисия на замърсителя в
g/km;
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M1 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при напълно заредено устройство
за съхраняване на електрическа енергия;
М2 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при минимална степен на
зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия (максимално разреждане
на капацитета);
De – пробегът на превозното средство в
електрически режим на задвижване съгласно
процедурата, определена в допълнение 2;
Dav – приетото средно разстояние на превозното средство, използвано при условие Б, в
периода между две презареждания на устройството за съхраняване на електрическа енергия:
– 4 km за мотоциклети от категория 1 (обем
на двигателя < 150 cm3);
– 6 km за мотоциклети от категория 2 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax < 130 km/h);
– 10 km за мотоциклети от категория 3 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax > 130 km/h).
3.2.4.2. В случай на изпитване в съответствие с т. 3.2.2.4.2.2 претеглените стойности се
изчисляват, както следва:
M = (Dоνс.M1 + Daν.M2)/(Dоνс + Daν), където:
M е тегловната емисия на замърсителя в
g/km;
M1 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при напълно заредено устройство за съхраняване на електрическа енергия,
изчислена в т. 3.1.2.3.6;
М2 – средната тегловна емисия на замърсителя в g/km при минимална степен на
зареждане на устройството за съхраняване на
електрическа енергия (максимално разреждане
на капацитета), изчислена в т. 3.2.3.3.6;
Dovc – пробегът на превозното средство с
външно зареждане (OVC) съгласно процедурата,
определена в допълнение 2;
Dav – приетото средно разстояние на превозното средство, използвано при условие Б, в
периода между две презареждания на устройството за съхраняване на електрическа енергия:
– 4 km за мотоциклети от категория 1 (обем
на двигателя < 150 cm3);
– 6 km за мотоциклети от категория 2 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax < 130 km/h);
– 10 km за мотоциклети от категория 3 (обем
на двигателя ≥ 150 cm3, Vmax > 130 km/h).
3.3. Хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC ХЕПС) без
превключвател на работния режим.
3.3.1. Хибридните електрически превозни
средства без външно зареждане (NOVC ХЕПС)
без превключвател на работния режим в хибриден режим се изпитват съгласно част 1.
3.3.2. Превозното средство се управлява
съгласно приложимата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
3.4. Хибридни електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC ХЕПС) с
превключвател на работния режим
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3.4.1. Хибридните електрически превозни средства без външно зареждане (NOVC
ХЕПС) с превключвател на работния режим в
хибриден режим се изпитват съгласно част 1.
Когато са налични няколко режима, изпитването се извършва в режима, който се включва
автоматично при задействането на ключа на
запалването (нормален режим). Въз основа на
информацията, предоставена от производителя,
техническата служба осигурява спазването на
граничните стойности във всички хибридни
режими.
3.4.2. Превозното средство се управлява
съгласно приложимата процедура на изпитване
(раздел І или раздел Іbis).
4. Изпитване тип ІІ
4.1. Превозните средства се изпитват съгласно процедурата на изпитване, определена
в раздел ІІ.
Допълнение 1
Метод за измерване на баланса на количеството електричество на батерията на ХЕПС с
външно зареждане (OVC) и ХЕПС без външно
зареждане (NOVC)
1. Цел
1.1. Целта на допълнението е да се определи методът и необходимите инструменти за
измерване на баланса на количеството електричество на хибридни електрически превозни
средства с външно зареждане (OVC ХЕПС) и
на хибридни електрически превозни средства
без външно зареждане (NOVC ХЕПС).
2. Измервателно оборудване и уреди
2.1. По време на изпитванията, описани в
т. 3.1 – 3.4, се измерва токът на батерията чрез
използване на токов преобразувател от типа на
токовите клещи или преобразувател със затворен
магнитопровод. Токовият преобразувател (т.е.
токовият сензор без оборудване за снемане на
данни) трябва да е с грешка максимум 0,5 %
от измерената стойност или 0,1 % от максималната стойност на скалата.
За целите на изпитването не се използват
фабрично монтираните диагностични тестери.
2.1.1. Токовият преобразувател се монтира на
един от кабелите, директно свързани с батерията. За осигуряване на по-лесно измерване на
тока на батерията чрез външно измервателно
оборудване, когато е възможно, производителят
предвижда в превозното средство подходящи,
безопасни и достъпни точки за свързване.
Когато това не е възможно, производителят
съдейства на техническата служба, като осигурява средства за свързване на токовия преобразувател към кабелите, свързани с батерията,
по описания по-горе начин.
2.1.2. Изходният сигнал на токовия преобразувател се дискретизира с минимална честота
на дискретизация от 5 Hz. Измереният ток се
интегрира във времето, което дава стойността
на Q, изразена в амперчасове (Ah).
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2.1.3. Температурата в мястото на сензора
се измерва и дискретизира със същата честота на дискретизация като тока, така че тази
стойност да може да се използва за евентуална компенсация на отклонението на токовия
преобразувател и когато е приложимо – на
преобразувателя на напрежение, използван за
преобразуване на изходния сигнал на токовия
преобразувател.
2.2. На техническата служба се предоставя
списък на уредите (производител, номер на модела, сериен номер), използвани от производителя,
за определяне кога е достигната минималната
степен на зареждане на батерията по време на
процедурата на изпитване, определена в т. 3.1 и
3.2, както и датите на последното калибриране
на уредите (когато е приложимо).
3. Процедура на измерване
3.1. Измерването на тока на батерията започва заедно със започването на изпитването и
приключва непосредствено след като превозното
средство е изминало пълния цикъл на движение.
Допълнение 2
Метод за измерване на пробега в електрически
режим на задвижване на превозни средства,
задвижвани с хибридно електрическо силово
предаване, и на пробега с външно зареждане
на превозни средства, задвижвани с хибридно
електрическо силово предаване
1. Измерване на пробега в електрически
режим на задвижване
Методът на изпитване, описан в допълнението, позволява измерването на пробега в
електрически режим на задвижване, изразен
в km, на превозни средства, задвижвани с
хибридно електрическо силово предаване с
външно зареждане (OVC ХЕПС).
2. Параметри, мерни единици и точност на
измерванията
Параметрите, мерните единици и точността
на измерванията са, както следва:
Параметър

Мерна
единица

Точност

Разделителна способност

Време

s

± 0,1 s

0,1 s

Разстояние

m

± 0,1 %

1 m

°C

± 1 °C

1 °C

km/h

± 1 %

0,2 km/h

Маса

kg

± 0,5 %

1 kg

Баланс на
количеството
електричество

Ah

± 0,5 %

0,3 %

Температура
Скорост

3. Условия на изпитване
3.1. Състояние на превозното средство
3.1.1. Гумите на превозното средство се напомпват до налягането, предписано от производителя на превозното средство за съответната
температура на околната среда.
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3.1.2. Вискозитетът на маслата за механичните движещи части съответства на предписанията
на производителя на превозното средство.
3.1.3. Осветлението, светлинната сигнализация и допълнителните устройства са изключени
с изключение на тези, необходими за изпитването и обичайната дневна експлоатация на
превозното средство.
3.1.4. Всички налични системи за съхраняване на енергия, които не служат за задвижване на превозното средство, са заредени до
тяхната максимална степен, предписана от
производителя.
3.1.5. Когато батериите се експлоатират при
температура, по-висока от тази на околната
среда, операторът следва процедурата, предписана от производителя на превозното средство,
за поддържане на температурата на батерията
в нормалния работен диапазон.
Представител на производителя трябва да
е в готовност да удостовери, че системата за
контрол на температурата на батерията не е
изключена или с намалена функционалност.
3.1.6. В рамките на 7 дни преди изпитването
превозното средство трябва да измине най-малко 300 km с батериите, които са монтирани в
изпитваното превозно средство.
3.2. Климатични условия
За изпитвания, които се провеждат на открито, температурата на околната среда трябва
да е между 5 °С и 32 °С. Изпитванията на
закрито се извършват при температура между
20 °С и 30 °С.
4. Работни режими
Методът на изпитване включва следните
етапи:
а) първоначално зареждане на батерията;
б) прилагане на цикъла и измерване на
пробега в електрически режим на задвижване.
Ако между етапите е необходимо превозното
средство да се предвижи, то се избутва към
следващата зона за изпитване (без регенеративно презареждане).
4.1. Първоначално зареждане на батерията
Зареждането на батерията се състои от
следните процедури:
Забележка. „Първоначално зареждане на
батерията“ е първото зареждане на батерията
при получаването на превозното средство.
В случай на няколко комбинирани изпитвания или измервания, провеждани последователно, първото извършено зареждане е
„първоначално зареждане на батерията“, а
следващото може да се извърши съгласно
процедурата за „стандартно нощно зареждане“
(описана в т. 4.1.2.1).
4.1.1. Разреждане на батерията
4.1.1.1. За хибридни електрически превозни
средства с външно зареждане (OVC ХЕПС)
без превключвател на работния режим производителят предоставя средства за извършване
на измерването с превозно средство, работещо
в изцяло електрически работен режим. Процедурата започва с разреждане на устройството
за съхраняване на електрическа енергия на
превозното средство по време на движение:
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а) с постоянна скорост от 50 km/h до задействане на консумиращия гориво двигател
на ХЕПС, или
б) ако превозното средство не може да
достигне постоянна скорост от 50 km/h без
задействане на консумиращия гориво двигател,
скоростта се намалява до достигане на по-ниска
постоянна скорост, при която консумиращият
гориво двигател не се задейства за определено
време/разстояние (определя се между техническата служба и производителя), или
в) по препоръки на производителя.
Консумиращият гориво двигател се изключва в рамките на 10 s от автоматичното
му задействане.
4.1.1.2. За хибридни електрически превозни
средства с външно зареждане (OVC ХЕПС) с
превключвател на работния режим:
4.1.1.2.1. Ако в превозното средство е предвиден изцяло електрически режим на задвижване, процедурата започва с разреждане на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия на превозното средство по време на
движение с превключвател в положение за
изцяло електрически режим при постоянна
скорост от 70 % ± 5 % от максималната скорост на превозното средство за 30 минути.
Спирането на разреждането се извършва при
една от следните ситуации:
а) когато превозното средство не може да
се движи с 65 % от максималната скорост за
30 min, или
б) когато стандартните бордови уреди подадат
индикация на водача за спиране на превозното
средство, или
в) след изминаване на разстояние от 100 km.
4.1.1.2.2. Ако в превозното средство не е
предвиден изцяло електрически режим на задвижване, производителят предоставя средства
за извършване на измерването с превозно
средство, работещо в изцяло електрически
режим на задвижване. Разреждането на устройството за съхраняване на електрическа
енергия се извършва по време на движение
на превозното средство:
а) с постоянна скорост от 50 km/h до задействане на консумиращия гориво двигател
на ХЕПС, или
б) ако превозното средство не може да
достигне постоянна скорост от 50 km/h без
задействане на консумиращия гориво двигател,
скоростта се намалява до достигане на по-ниска
постоянна скорост, при която консумиращият
гориво двигател не се задейства за определено
време/разстояние (определя се между техническата служба и производителя), или
в) по препоръки на производителя.
Консумиращият гориво двигател се изключва в рамките на 10 s от автоматичното
му задействане.
4.1.2. Прилагане на стандартно нощно зареждане
За хибридни електрически превозни средства
с външно зареждане (OVC ХЕПС) устройството за съхраняване на електрическа енергия се
зарежда съгласно следната процедура:
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4.1.2.1. Процедура за стандартно нощно
зареждане
Зареждането се извършва:
а) с бордовото зарядно устройство, когато
е монтирано такова, или
б) с външно зарядно устройство, предписано
от производителя, използвайки последователността за зареждане, която е предписана за
стандартно зареждане;
в) при температура на околната среда между
20 °С и 30 °С.
Процедурата изключва всички видове специални режими на зареждане, които могат да
бъдат пускани автоматично или ръчно, като
например изравнителни зареждания или сервизни зареждания. Производителят декларира,
че по време на изпитването не се извършва
специална процедура на зареждане.
4.1.2.2. Критерий за край на зареждането
Критерият за край на зареждането съответства на време за зареждане от 12 часа с
изключение на случаите, когато стандартните
уреди подадат ясна индикация на водача, че
батерията все още не е напълно заредена.
В такъв случай: максималното време е
= 3.обявения капацитет на батерията (Wh)/
основно мрежово захранване (W).
4.2. Прилагане на цикъла и измерване на
пробега
4.2.1. За определяне на пробега в електрически режим на задвижване на хибридни
електрически превозни средства
4.2.1.1. Прилаганата последователност на
изпитването, както е описано в т. 2 от част 2,
и съответните предписания за превключване на
предавките се прилагат върху динамометричен
стенд, настроен съгласно предписанията в раздел І от част 2, докато не се проверят всички
изпитвателни критерии.
4.2.1.2. При скорост над 50 km/h или максималната скорост при изцяло електрически
режим на задвижване, както е обявено от
производителя, когато превозното средство не
достига необходимото ускорение или скорост
за изпитвателния цикъл, ръкохватката за подаване на газ трябва да остане в положение
на напълно отворена дроселна клапа, докато
отново се достигне изискуемата крива.
4.2.1.3. За измерване на пробега в електрически режим на задвижване всички изпитвателни критерии са проверени, когато
превозното средство не е в състояние да
достигне изискуемата крива до 50 km/h или
максималната скорост при изцяло електрически режим на задвижване, както е обявено
от производителя, или когато стандартните
бордови уреди подадат индикация на водача
да спре превозното средство, или когато устройството за съхраняване на електрическа
енергия е достигнало до своята минимална
степен на зареждане. Тогава скоростта на
превозното средство се намалява до 5 km/h
чрез отпускане на ръкохватката за подаване
на газ без задействане на спирачките и след
това се спира чрез задействане на спирачките.
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4.2.1.4. С оглед на човешкия фактор са
разрешени до три прекъсвания в последователността на изпитването, но не повече от
15 минути общо.
4.2.1.5. Накрая измерената стойност De
за изминатото разстояние в km, при което е
използван само електрически мотор, е пробегът в електрически режим на задвижване на
хибридното електрическо превозно средство.
Тя се закръглява до най-близкото цяло число.
Ако по време на изпитването превозното
средство се задвижва както в електрически,
така и в хибриден режим, периодите на изцяло електрическо придвижване се определят
чрез измерване на тока към впръсквачите или
запалването.
4.2.2. Определяне на пробега с външно зареждане на хибридни електрически превозни
средства
4.2.2.1. Прилаганата последователност на
изпитването, както е описано в т. 2 от част 2,
и съответните предписания за превключване
на предавките се прилагат върху динамометричен стенд, настроен съгласно предписанията в
раздел І или раздел Іbis от част 2, докато не
се проверят всички изпитвателни критерии.
4.2.2.2. За измерване на пробега с външно
зареждане всички изпитвателни критерии са
проверени, когато батерията е достигнала до
своята минимална степен на зареждане, съгласно критериите, определени в допълнение 1.
Движението на превозното средство продължава
до крайната фаза на работа на празен ход.
4.2.2.3. С оглед на човешкия фактор са
разрешени до три прекъсвания в последователността на изпитването, но не повече от
15 минути общо.
4.2.2.4. Накрая общото изминато разстояние
в km, закръглено до най-близкото цяло число,
е пробегът с външно захранване (Dovc) на
хибридното електрическо превозно средство.
Допълнение 3
Крива на степента на зареждане (SOC) на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия за изпитване от тип І на хибридни
електрически превозни средства с външно
зареждане (OVC ХЕПС)
Условие А на изпитването от тип І

Условие А:
(1) първоначална степен на зареждане на
устройството за съхраняване на електрическа
енергия
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(2) разреждане съгласно т. 3.1.2.1 и т. 3.1.2.2
от раздел ІІІ
(3) зареждане по време на периода на стабилизиране на температурата съгласно т. 3.1.2.2.2
и т. 3.2.2.3.2. от раздел ІІІ
(4) изпитване съгласно т. 3.1.3.2 и т. 3.2.2.4
от раздел ІІІ
Условие Б на изпитването от тип І

Условие Б
(1) първоначална степен на зареждане
(2) разреждане съгласно т. 3.1.3.1.1 и
т. 3.2.3.2.1 от раздел ІІІ
(3) период на стабилизиране на температурата съгласно т. 3.1.3.1.2 и т. 3.2.3.2.2 от раздел ІІІ
(4) изпитване съгласно т. 3.1.3.2 и т. 3.2.3.3
от раздел ІІІ“.
§ 2. В приложение № 9 се правят следните
допълнения:
1. В раздел ІІІ:
а) създава се т. 1.5:
„1.5. „Хибридно електрическо превозно
средство (ХЕПС)“ е превозно средство, което
за неговото задвижване ползва енергия и от
двата източника на акумулирана енергия в
превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия (например: батерия, кондензатор,
маховик/генератор и т.н.);“
б) създава се т. 2.1.4.4:
„2.1.4.4. При хибридни превозни средства
изпитванията се извършват 2 пъти:
а) Условие А: Батериите трябва да са с
максимална степен на зареждане; в случай на
повече от един „хибриден режим“ за изпитването
се избира режимът, при който използването на
електрическа енергия е максимално;
б) Условие Б: Батериите трябва да са с
минимална степен на зареждане; в случай на
повече от един „хибриден режим“ за изпитването
се избира режимът, при който консумацията
на гориво е най-голяма“;
в) създава се т. 2.1.5.5:
„2.1.5.5. Когато средната стойност от четири резултата от изпитвания при условие
А и средната стойност от четири резултата
от изпитвания при условие Б не надвишават
максималното допустимо ниво за категорията,
към която принадлежи изпитваното превозно
средство, се счита, че изискванията, посочени
в т. 2.1.1, са изпълнени.
Най-високата средна стойност представлява
резултатът от изпитването.“
2. В раздел ІV:
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а) създава се т. 1.5:
„1.5. „Хибридно електрическо превозно
средство (ХЕПС)“ е превозно средство, което
за неговото задвижване ползва енергия и от
двата източника на акумулирана енергия в
превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия (например: батерия, кондензатор,
маховик/генератор и т.н.)“;
б) създава се т. 2.2.4.5:
„2.2.4.5. При хибридни превозни средства
изпитванията се извършват 2 пъти:
а) Условие А: Батериите трябва да са с
максимална степен на зареждане; в случай на
повече от един „хибриден режим“ за изпитването
се избира режимът, при който използването на
електрическа енергия е максимално;
б) Условие Б: Батериите трябва да са с
минимална степен на зареждане; в случай на
повече от един „хибриден режим“ за изпитването
се избира режимът, при който консумацията
на гориво е най-голяма“;
в) създава се т. 2.2.5.5:
„2.2.5.5. Когато средната стойност от четири
резултата от изпитвания при условие А и средната
стойност от четири резултата от изпитвания при
условие Б не надвишават максималното допустимо ниво за категорията, към която принадлежи
изпитваното превозно средство, се счита, че
изискванията, посочени в т. 2.1.1, са изпълнени.
Най-високата средна стойност представлява
резултатът от изпитването.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2009/108/ЕО на Комисията от
17 август 2009 г. за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес
на Директива 97/24/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на двуколесните
и триколесните моторни превозни средства
(ОВ L 213, 18.8.2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. От 1 май 2010 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ не може да откаже издаването
на ЕО одобряване типа на дву- или триколесно
моторно превозно средство на основания, свързани с мерките срещу замърсяването на въздуха
или допустимите нива на шума, когато са изпълнени изискванията на Директива 97/24/ЕО,
както тя е изменена с Директива 2009/108/ЕО.
§ 5. От 1 май 2010 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ отказва издаването на ЕО
одобряване типа на ново дву- или триколесно
моторно превозно средство на основания, свързани с мерките срещу замърсяването на въздуха
или допустимите нива на шума, когато не са
изпълнени изискванията на Директива 97/24/ЕО,
както тя е изменена с Директива 2009/108/ЕО.
§ 6. Наредбата влиза в сила на 30 април
2010 г.
Министър: Ал. Цветков
4219
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съответната държава – членка на ЕС, е поискала конфиденциалност.“, се заличава.
§ 3. В част А на приложение № 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Ред с FL № 01.025 се заличава.
2. Ред с FL № 01.062 се заличава.
3. Редове с FL № 01.068 и 01.069 се заличават.
4. Редове с FL № 01.071 – 01.076 се заличават.
5. Ред с FL № 02.053 се заличава.
6. Ред с FL № 02.068 се заличава.
7. Ред с FL № 02.118 се заличава.
8. Редове с FL № 02.129 и 02.130 се заличават.
9. Ред с FL № 02.151 се заличава.
10. Ред с FL № 02.163 се заличава.
11. Ред с FL № 02.199 се заличава.
12. Ред с FL № 02.215 се заличава.
13. Ред с FL № 02.232 се заличава.
14. Редове с FL № 02.237 и 02.238 се заличават.
15. Ред с FL № 02.244 се заличава.
16. Ред с FL № 03.018 се заличава.
17. Ред с FL № 03.021 се заличава.
18. Създава се ред с FL № 03.023 със следното съдържание:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 г. за изискванията към
използване на ароматизанти в храните (обн.,
ДВ, бр. 70 от 2002 г.; изм., бр. 62 от 2006 г.)

„

§ 1. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“, а думите „министъра
на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 2. В приложение № 3 към чл. 10 текстът:
„Регистърът на ароматичните съединения
(химически определени) е разделен на две части.
Част А съдържа списък на веществата, класифицирани според FL номерацията по Флавис
система от база данни.
Част Б съдържа списък на веществата, за
които с цел осигуряване защита на правата на
интелектуална собственост на производителя
FL №.
03.023

„

ХГ
16

CAS
1608-72-6

Наименование
1-етоксиетил
ацетат

Fema

СоЕ

07.250

ХГ

5

CAS

Наименование

Ein
ecs

Fema

3916-64-1 3,5хептадиен-2он

44. Ред с FL № 07.252 се заличава.
45. Редове с FL № 08.110 и 08.111 се заличават.
46. Ред с FL № 08.126 се заличава.
47. Ред с FL № 08.128 се заличава.
48. Ред с FL № 09.311 се заличава.
49. Ред с FL № 09.384 се заличава.
50. Ред с FL № 09.576 се заличава.
51. Ред с FL № 09.635 се заличава.
52. Ред с FL № 09.654 се заличава.
53. Ред с FL № 09.817 се заличава.

FL №

Синоними

Методично
наименование

Коментари

03.023

4069

“
32. Ред с FL № 06.068 се заличава.
33. Ред с FL № 06.099 се заличава.
34. Ред с FL № 06.108 се заличава.
35. Ред с FL № 06.113 се заличава.
36. Редове с FL № 07.143 – 07.145 се заличават.
37. Ред с FL № 07.163 се заличава.
38. Редове с FL № 07.173 и 07.174 се заличават.
39. Ред с FL № 07.192 се заличава.
40. Ред с FL № 07.216 се заличава.
41. Ред с FL № 07.241 се заличава.
42. Редове с FL № 07.245 и 07.246 се заличават.
43. Създава се ред с FL № 07.250 със следното съдържание:

19. Ред с FL № 04.060 се заличава.
20. Ред с FL № 04.071 се заличава.
21. Ред с FL № 04.081 се заличава.
22. Ред с FL № 04.083 се заличава.
23. Ред с FL № 05.054 се заличава.
24. Ред с FL № 05.133 се заличава.
25. Ред с FL № 05.135 се заличава.
26. Редове с FL № 05.176 и 05.177 се заличават.
27. Ред с FL № 05.200 се заличава.
28. Ред с FL № 05.207 се заличава.
29. Редове с FL № 05.209 и 05.210 се заличават.
30. Редове с FL № 05.212 – 05.215 се заличават.
31. Ред с FL № 06.060 се заличава.
FL №.
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СоЕ

Ein
ecs

FL №

Синоними

Методично Коменнаиметари
нование

07.250

“
54. Ред с FL № 09.845 се заличава.
55. Ред с FL № 09.853 се заличава.
56. Ред с FL № 09.881 се заличава.
57. Ред с FL № 09.887 се заличава.
58. Ред с FL № 09.896 се заличава.
59. Ред с FL № 09.903 се заличава.
60. Ред с FL № 09.914 се заличава.
61. Създава се ред с FL № 09.929 със следното съдържание:
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8

CAS

Наименование

220621-22-7 L-мономентил
глутарат

Fema

ХГ

16.083 30

CAS

Наименование

446-71-9

2-(4-хидрокси3-метоксифени л)-5,7-дихидрокси хроманон

СоЕ

Ein
ecs
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Синоними

Методично Коменнаиметари
нование

09.292

4006

“

62. Ред с FL № 10.041 се заличава.
63. Ред с FL № 10.046 се заличава.
64. Ред с FL № 10.065 се заличава.
65. Ред с FL № 10.071се заличава.
66. Редове с FL № 11.011 – 11.013 се заличават.
67. Ред с FL № 11.019 се заличава.
68. Ред с FL № 11.022 се заличава.
69. Ред с FL № 11.024 се заличава.
70. Ред с FL № 12.110 се заличава.
71. Ред с FL № 12.115 се заличава.
72. Ред с FL № 12.186 се заличава.
73. Редове с FL № 12.245 – 12.248 се заличават.
74. Ред с FL № 12.250 се заличава.
75. Ред с FL № 12.260 се заличава.
76. Ред с FL № 12.261 се заличава.
77. Ред с FL № 12.263 се заличава.
78. Ред с FL № 13.036 се заличава.
79. Ред с FL № 13.104 се заличава.
80. Ред с FL № 13.110 се заличава.
81. Ред с FL № 13.121 се заличава.
82. Ред с FL № 13.131 се заличава.
83. Ред с FL № 13.147 се заличава.
84. Ред с FL № 13.156 се заличава.
85. Редове с FL № 13.158 и 13.159 се заличават.
86. Ред с FL № 13.164 се заличава.
87. Ред с FL № 13.181 се заличава.
88. Ред с FL № 13.187 се заличава.
FL
№.

ВЕСТНИК

Fema

СоЕ

111. Редове с FL № 16.084 и 16.085 се заличават.
112. Ред с FL № 17.009 се заличава.
§ 4. Част Б на приложение № 3 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 5. С тази наредба се осигурява изпълнението на изискванията на Решение № 2009/163/
ЕО на Комисията за изменение на Решение

89. Ред с FL № 14.090 се заличава.
90. Ред с FL № 14.151 се заличава.
91. Ред с FL № 14.153 се заличава.
92. Редове с FL № 14.156 – 14.158 се заличават.
93. Ред с FL № 14.162 се заличава.
94. Редове с FL № 14.165 и 14.166 се заличават.
95. Ред с FL № 15.041 се заличава.
96. Ред с FL № 15.046 се заличава.
97. Ред с FL № 15.053 се заличава.
98. Ред с FL № 15.059 се заличава.
99. Ред с FL № 15.065 се заличава.
100. Ред с FL № 15.073 се заличава.
101. Ред с FL № 15.075 се заличава.
102. Ред с FL № 15.095 се заличава.
103. Редове с FL № 15.100 и 15.101 се заличават.
104. Редове с FL № 15.104 и 15.105 се заличават.
105. Ред с FL № 15.117 се заличава.
106. Редове с FL № 15.121 – 15.124 се заличават.
107. Ред с FL № 16.050 се заличава.
108. Редове с FL № 16.064 – 16.070 се заличават.
109. Редове с FL № 16.078 и 16.079 се заличават.
110. Създава се ред с FL № 16.083 със следното съдържание:
Ein
ecs

FL №

Синоними

Методично
наименование

Коментари

16.083

“
1999/217/ЕО по отношение на регистъра на
ароматичните вещества, използвани във или
върху храни (обн., OB, L 55 от 27.2.2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А.-М. Борисова
4283
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 13
от 5 май 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
521090 „Заварчик“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 521
„Машиностроене, металообработване и металургия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 521090 „Заварчик“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалност 5210901
„Заваряване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по професията и по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 521090 „Заварчик“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Заварчик“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 9
от 2005 г. за придобиване на квалификация по
професия „Заварчик“ (ДВ, бр. 32 от 2005 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и
металургия

Наименование на професията:
521090

Заварчик

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5210901 Заваряване

Първа

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен шести клас.
За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Заварчик“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършен начален
етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона
за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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Обучение по професията „Заварчик“ с придобиване на първа степен на професионална
квалификация може да се осъществява само ако
кандидатите са навършили 16 г.
За обучение по професията „Заварчик“ с
придобиване на първа степен на професионална
квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията „Заварчик“ с
придобиване на първа степен на професионална
квалификация на лица с професионален опит по
тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, описани в
т. 4, които лицето не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Придобилият квалификация по професията
„Заварчик“ – първа степен на професионална
квалификация, изпълнява ъглови шевове (по
процесите ръчно електродъгово заваряване с
обмазан електрод, заваряване в защитна газова
среда с топящ се електрод, заваряване в защитна
газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод)
в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура, като сам настройва заваръчния
апарат. Заварчикът подбира в съответствие със
спецификацията на заваръчната процедура (СЗП)
подходящи добавъчни материали (електроди,
заваръчен тел и др.). Заварчикът почиства шева,
извършва визуален оглед и при констатиране на
отклонения от изискванията уведомява прекия
си ръководител и отстранява установените несъвършенства.
В работата си заварчикът използва спецификация на заваръчната процедура, заваръчно оборудване, приспособления, инструменти и лични
предпазни средства.
Заварчикът работи предимно в помещения с
осигурена аспирация и вентилация, подходяща за
съответния заваръчен процес, при работно време
с нормална продължителност.
Заварчикът носи отговорност за качественото
изпълнение на възложените му заваръчни работи.
Заварчикът трябва да се старае да работи, без да
създава опасност за собственото си здраве и за
здравето на останалите работници.
За извършване на заваръчни работи се изисква
заварчикът да притежава правоспособност по заваряване в съответствие с изискванията на Наредба
№ 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване
и признаване на правоспособност по заваряване
(ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
Обучаващите институции могат да организират обучението по професия „Заварчик“ така, че
всеки обучаван да може да придобие степен на
правоспособност по заваряване – „заварчик на
ъглови шевове“ по един от заваръчните процеси
(ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ
се електрод, заваряване в защитна газова среда
с нетопящ сe волфрамов електрод) при спазване
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на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите квалификация по професията
„Заварчик“ – първа степен на професионална
квалификация, които отговарят на изискванията
за входящо образователно равнище, определени
в ЗПОО, могат да продължат обучението си за
придобиване на квалификация по професия „Машинен оператор“ – втора степен на професионална
квалификация, и „Машинен техник“ – трета степен
на професионална квалификация, като обучението им по общата задължителна професионална
подготовка, единна за всички професионални
направления, отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление
„Машиностроене, металообработване и металургия“, както и част от специфичната за професията
професионална подготовка, се зачита.
Придобилите квалификация по професията
„Заварчик“ – първа степен на професионална
квалификация, могат да продължат обучението
си за придобиване на по-висока правоспособност
(заварчик на листов материал и заварчик на тръби).
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г., Заповед № 884 от 7.11.2006 г., Заповед
№ 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от
30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната
политика, лицата, придобили първа степен на
професионална квалификация по професията „Заварчик“ могат да заемат длъжностите, включени
в единична група 7212 „Заварчици и резачи на
метал“, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и прилага правилата за здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на
заваръчни работи;
– опазва околната среда в процеса на трудовата дейност;
– познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
– участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси
помощ от тях;
– проявява чувство на отговорност при изпълнение на възложената му задача;
– осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции при обучението по отрасловата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– разбира организацията на заваръчното производство, взаимоотношенията, отговорностите и
задълженията на участващите в него;
– познава основните материали, използвани
в машиностроенето;
– разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;
– описва видовете металообработващи машини
и съоръжения;
– умее да измерва и контролира точността и
качеството на произвежданата продукция.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции при обучението по специфичната за
професията „Заварчик“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава заваръчното оборудване, необходимите приспособления, различните видове основни
и допълнителни заваръчни материали;
– настройва самостоятелно основните заваръчни параметри за конкретната задача;
– спазва технологичната последователност
при изпълнение на различни заваръчни процеси;
– познава правилата за рационална организация на работното си място за осъществяване на
ефективна и безопасна работа с металообработваща
машина или съоръжение;
– контролира качеството на заваръчния шев
и нанася корекции.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето

1

2
Професия „Заварчик“
Обучаваният трябва да:

1. Познава и спазва правилата за
зд равословен и
безопасен т руд
(ЗБУ Т) п ри из вършване на заваръчни работи

1.1. Описва и спазва правилата за
здравословни и безопасни условия
на труд при заваряване и санитарно-хигиенните изисквания;
1.2. Познава източниците на риск
при заваряване – работа с електрически ток, влага, вредни газове,
отделяни при заваряване, газови
бутилки, експлозии;
1.3. Открива и сигнализира за
източници на риск;
1.4. Използва лични и колективни
предпазни средства (работно облекло, защитни шлемове, ръкавици, гамаши, работни обувки и др.);
1.5. Спазва хигиена на работното
място в съответствие със здравословните и безопасни условия
на труд и санитарно-хигиенните
изисквания;
1.6. Описва и спазва правилата за
пожарна и аварийна безопасност
и борба с пожарите;
1.7. Използва по предназначение
средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.);
1.8. Оказва долекарска помощ при
необходимост (изгаряне, удар от
електрически ток, вдишване на
вредни газове, осветяване на очите);
1.9. Спазва изискванията за опазване на околната среда от замърсявания.
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2. Познава и спаз- 2.1. Познава конвенционалните
ва тех нологи ята процеси на заваряване (ръчно
на заваряване
електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна
газова среда с топящ се електрод,
заваряване в защитна газова среда
с нетоп ящ се волфрамов електрод, газокислородно заваряване
и рязане);
2.2. Разбира и използва специфичната за заваряването терминология;
2.3. Познава различните видове
добавъчни материали (тел, флюс,
електроди, защитни газове и др.)
и разчита правилно означенията
върху тях;
2.4. Разчита чертежи, като разпознава символите за означаване на
заваръчни шевове;
2.5. Познава заваръчните позиции
и идентифицира видовете съединения;
2.6. Познава изискванията към работното място на заварчика (вентилация и аспирация, при отсъствие
на отразяващи повърхности и др.);
2.7. Изпълнява заваръчни работи
в съответствие със СЗП;
2.8. Познава влиянието на заваръчните параметри върху формата
на шева;
2.9. Изброява различните видове
заваръчни несъвършенства и опи
сва възможните причини за тях;
2.10. Познава основни електрически
величини (ток, напрежение, честота, мощност, съпротивление и др.);
2.11. Посочва разликата между прав
и променлив ток и видовете полярност, напрежение на празен ход;
2.12. Настройва основните заваръчни параметри на токоизточника
с ъ о бра зно спец ифи к а ц и я т а на
заваръчната процедура.
3. Извършва завар ъч н и раб о т и
по процеса ръчно
електродъгово заваряване (РЕДЗ)
с обмазан електрод (процес 111
по ISO 9606 и БДС
ЕN287-1)

3.1. Описва принципа на електродъговото заваряване
3.2. Разпознава главните компоненти на заваръчното оборудване за
РЕДЗ и познава тяхната функция;
3.3. Поддържа и опазва заваръчното
оборудване;
3.4. Разпознава най-често срещаните несъвършенства при РЕДЗ,
описва причините за появата им
и мерките за недопускането им;
3.5. Познава видовете обмазани
електроди и приложението им;
3.6. Избира правилен тип и диаметър на обмазания електрод в
зависимост от основния метал;
3.7. Познава и спазва специфичните изисквания за безопасност
при РЕДЗ;
3.8. Изпълнява ъглови шевoве на
листов материал с различни дебелини в позиции PA, PB, PD, PF,
PG, едностранно и двустранно с
електроди с различен тип обмазка;
3.9. Заварява тръба към планка в
позиции PB, PF, PD;
3.10. Изпълнява газокислородно
или плазмено рязане на материал
с дебелина от 3 до 13 мм.
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4. Извършва завар ъч н и рабо т и
по процеса заваряване в защитна газова среда с
топящ се електрод
(процеси 135-136
по ISO 9606 и БДС
ЕN 287-1)

4.1. Описва принципа на заваряване
в защитна газова среда с топящ
се електрод;
4.2. Описва устройството на токоизточник за МИГ/МАГ заваряване
и приспособленията към него;
4.3. Познава специфичните заваръчни консумативи за МИГ/МАГ
заваряване (тел, защитен газ);
4.4. Настройва главните заваръчни
параметри за процеса;
4.5. Избира правилен тип и диаметър на заваръчния тел в съо т ве т с т вие с изиск ва н и я та на
спецификацията на заваръчната
процедура;
4.6. Поддържа заваръчната апаратура и приспособленията;
4.7. Познава и спазва специфичните
изисквания за безопасност при
МИГ/МАГ заваряване;
4.8. Разпознава най-често срещаните несъвършенства при МИГ/МАГ
заваряване, описва причините за
появата им и мерките за недопускането им;
4.9. Прилага различни техники на
заваряване;
4.10. Изпълнява ъглови шевoве
на листов материал с различни
дебелини в позиции PA, PB, PD,
PF, PG, едностранно и двустранно;
4.11. Заварява тръба към планка в
позиции PB, PF, PD;
4.12. Изпълнява газокислородно
или плазмено рязане на материал
с дебелина от 3 до 13 мм.

6. Изпълнява прави л но с по м а г ателните дейности
при заваряване

6.1. Извършва прецизно необходимата подготовка на краищата за
заваряване;
6.2. Изпълнява спомагателни подготвителни операции с помощта на
металообработващи инструменти;
6.3. Извършва правилен монтаж и
прихващане на заваряваните детайли в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура;
6.4. Почиства заварения шев в
съответствие със спецификацията
на заваръчната процедура.

7. Осъществява
визуален контрол на заваръчния шев

7.1. Оценява спазването на изискванията към шева (ширина, форма,
гладкост и др.);
7.2. Проверява за наличие на геометрични несъвършенства;
7.3. Измерва с шаблон катета и
дебелината на шева;
7.4. Коригира самостоятелно несъвършенства от типа на: пори,
ш ла кови вк л ючен и я, под р е зи,
прекомерна изпъкналост, вдлъбнатост и др.

5. Извършва заваръчни работи по
процеса заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов
електрод (процес
141 по ISO 9606,
БДС ЕN 287-1)

5.1. Описва принципа на заваряване
в защитна газова среда с нетопящ
се волфрамов електрод;
5.2. Описва устройството на токоизточник за ВИГ заваряване и
приспособленията към него;
5.3. Познава различните видове
волфрамови електроди, приложението им и начина на заточване;
5.4. Познава специфичните заваръчни консумативи за ВИГ заваряване (тел, защитен газ);
5.5. Настройва главните заваръчни
параметри за процеса;
5.6. Избира правилен тип и диаметър на волфрамовия електрод и на
заваръчния тел в съответствие с
изискванията на спецификацията
на заваръчната процедура;
5.7. Поддържа заваръчната апаратура и приспособленията;
5.8. Познава и спазва специфичните
изисквания за безопасност при ВИГ
заваряване;
5.9. Разпознава най-често срещаните несъвършенства при ВИГ
заваряване, описва причините за
появата им и мерките за недопускането им;
5.10. Изпълнява ъглови шевoве
на листов материал с различни
дебелини в заваръчни позиции
PA, PB, PC, PD, PF едностранно и
двустранно;
5.11. Заварява тръба към планка в
позиции PB, PF, PD;
5.12. Изпълнява газокислородно
или плазмено рязане на материал
с дебелина от 3 до 13 мм.

8. Стреми се да 8.1. Познава различните видове
повишава квали- правоспособности (заварчик на
фикацията си.
ъглови шевове, заварчик на листов
материал и заварчик на тръби) и
начина на придобиването им;
8.2. Познава изискванията за образователно равнище и професионална квалификация, необходими
за придобиване на свидетелство за
правоспособност.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се осъществява в подходящо обзаведени учебни кабинети.
Учебният кабинет трябва да разполага с учебни маси и столове за преподавателя и за всеки
обучаван, дъска и консумативи за писане, учебни
табла (с устройството на заваръчните апарати),
чертежи, схеми, снимки, образци на заваръчни
консумативи, образци на различни видове заварени съединения, образци на заварени съединения
с дефекти, компютър и мултимедия с подходящи
мултимедийни продукти.
5.2. Учебна работилница
Практическото обучение се осъществява в учебни работилници и в производствени предприятия.
Работилницата трябва да разполага със самостоятелен напълно оборудван заваръчен пост за
всеки обучаван (за изпълнение на ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване
в защитна газова среда с топящ се електрод и за
заваряване в защитна газова среда с нетопящ се
волфрамов електрод), стелаж с планки и тръби с
различни размери и дебелини, стелаж за електроди
и пръчки за заваряване, работни табла със спецификации за заваръчните процедури, по които се
работи, лични и колективни предпазни средства.
Работилницата трябва да има локална и централна
аспирация, локално и централно осветление.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория на професията трябва
да бъдат лица с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специално-
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стите „Технология на металите“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Машиностроене и
уредостроене“ и други от професионално направление „Машинно инженерство“, в обучението по
които е включена подготовка по технология на
заваряването, както и лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“
по специалности от област на висше образование
„Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), притежаващи
квалификация „европейски и/или международен
инженер по заваряване (IWE/EWE)“.
Обучаващите по практика на професията трябва
да бъдат лица, които притежават правоспособност
по заваряване за степен, по-висока от предвидената
за придобиване по време на обучението (в съответствие със заваръчния процес, който преподават – за
изпълнение на ръчно електродъгово заваряване с
обмазан електрод, заваряване в защитна газова
среда с топящ се електрод, заваряване в защитна
газова среда с нетопящ се волфрамов електрод).
Обучаващите по теория и по практика в обучаващи институции, които организират обучение
за придобиване на правоспособност по заваряване,
трябва да отговарят и на изискванията на Наредба
№ 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване
и признаване на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и науката
(ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
4220

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване

НАРЕДБА № 14
от 5 май 2010 г.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
по професията, действащи към влизане в сила
на тази наредба, се прилагат до разработване и
утвърждаване на учебните планове и учебните
програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2

за придобиване на квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 725030 „Техник по ортопедична техника“
от област на образование „Здравеопазване“ и
професионално направление 725 „Медицинска
диагностика и лечебни технологии“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 725030 „Техник по ортопедична техника“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалност 7250301 „Ортопедична техника
и бандажи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебни планове и учебни програми
за обучението по професията и специалността
по чл. 2.

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението
по професията, които гарантират на обучаемия
възможност за упражняване на професията
725030 „Техник по ортопедична техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник по ортопедична техника“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник по
ортопедична техника“
Професионално направление:
725

Медицинска диагностика и лечебни
технологии

Наименование на професията:
725030

Техник по ортопедична техника

Специалност:

Степен на професионална
квалификация:

7250301 Ортопедична техни- трета
ка и бандажи

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по
ортопедична техника“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл.6, ал.1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото
минимално образователно равнище за ученици
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е завършен седми клас или завършено основно
образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
по ортопедична техника“ входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили 16
години, е завършено основно образование;
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията „Техник по ортопедична
техника“, по която желае да се обучава, не му е
противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в таблица 1:
Таблица 1

Описание
на трудовите
дейности
(задачи)

Предмети
и средства
на труда

знания за:

Професионални компетенции
умения за:

професионалноличностни качества

1

2

3

4

5

1. Ръчна обработка на гипсови модели (позитив за протези, ортези, ортопедични обувки
и стелки)

суровини и материали:
гипсов бинт, гипс, вазелин, вода;
машини и инструменти:
шпак ли, вибрационен
трион, нож, ренде за
гипс и мрежа за заглаждане, приспособление за
захващане на модела,
нож ица за рязане на
гипсов бинт;
уреди за рехабилитация
на протезираните;
работно облекло

видове инструменти и машини за
обработка на гипс;
правила за безопасна работа с тях;
анатомия, травматология и неврология на опорно-двигателния апарат;
тех нологична последователност при
вземане на гипсова
мярка;
свойства на гипса

работа с различните
видове инструменти
при обработ ка на
гипсов модел;
ползване на работно
облекло и спазване
на правилата за безопасен труд;
вземане на гипсова
мярка и обработка
на модела

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

2. Ръчно и машинно обработване на пластмасови изделия
от листов и отливен материал
(гилзи и ортези)

суровини и материали:
РЕ, РР листов материал,
пластмаси, полиестерна смола, втвърдител,
ускори тел, ор ток ри лна смола, боя за смола
телесен цвят, трико за
ламинация, стъклоплат,
карбон, PVA фолио, полиуретан;
машини и инструменти:
трихтер фреза, пещ-регулируема, вакуумапарат, ю т и я за лепене,
вибротрион, ръчна дрелка, шабър, нож, замби,
лостова ножица и ножица за полиетилен, чук;
лични предпазни средства и работно облекло

видове машини и
и нс т ру мен т и, необходими за обработка на пластмаса;
правила за безопасна работа с тях;
пластмаса, листов
материал – видове,
качества и термична обработка;
качест ва на смо лите;
технология на ламинация

работа с различните
ви дове машини и
инструменти;
ползване на лични
предпазни средства
и спазване правилата за безопасен труд;
натегляне на листов
материал по модел;
изработване на ламинация;
изрязване и шлайфане

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

Специалност 7250301 „Ортопедична техника и бандажи“
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1

2

3

4

5

3. Ръчно и машинно обработване на модули
от метал за ортези и протези

машини и инструменти:
бормашина, акумулаторна дрелка, шмиргел,
апарат за точкови заварки, свредла, център,
секач, чук, метчици и
флашк и, габели, главичари – стегач, попнитклещи, лостова ножица, ръчна нож ица,
гаечни ключове, отвертки, пили, наковалня и
менгеме;
мат ериа л и и су ровини: модулни заготовки
и ш арн и ри , ме т а л н а
шина, ламарина, нитове и попнитове, болтове
и гайки;
лични предпазни средства и работно облекло;

видове машини и
инструменти, необходими за обработване на метал;
устройство на модулите и последователност за монтаж;
правила за безопасна работа

работа с различни
видове инструменти;
ползване на лични
предпазни средства;
спазване на правилата за безопасен
труд;
технология при напасване и сглобяване на модули

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

4. Ръчно и машинно обработване на дървени
детайли (щекли
и гилзи за протези)

машини и инструменти:
трихтер, прав шлайф,
банциг, фрези за дърво,
длето, чук и четки;
материали и суровини:
дървени щекли, дървени гилзи, полиестерен
кит, полиестерен лак
за дърво;
лични предпазни средства и работно облекло

видове машини и
инструменти за обработване на дърво;
правила за безопасна работа с тях;
обработка на дървен материал

раб о т а с т ри х т ер
фреза, банциг и прав
шлайф;
спазване на правилата за безопасна
работа и ползване
на лични предпазни
средства;
напасване и центроване на модули към
протези и ортези

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

5. Обработка
на текстилни
материали,
кожа и гума
(ортези, ортопедични обувки и стелки)

машини и инструменти:
шевна машина – бутилкова, права и оверлог;
трашмашина; преса със
щанца и шлайф; ножове;
ножици; пергел; креда;
обущарски клещи; чукове; калъпи за обувки;
профилна накова лн я;
замба и шило;
материали и суровини:
естествена кожа, текстил, гума, дунапрен,
лепило, обущарски пирони, конци;
лични предпазни средства и работно облекло

видове машини и
инструменти за обработка на текстилни материали, кожа,
дунапрен и гума;
правила за безопасна работа с тях;
ви дове материали – указания за
обработка

работа с различните
видове машини;
спазване на правилата за безопасна
работа;
ползване на лични
предпазни средства;
разкрояване, шиене
и лепене на текстил
и кожа

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

6. Участва в уп- компютри;
равлението на закони, наредби и акмалка фирма
тове за управление на
малка фирма и законодателството, регламентиращо работата с хора
с увреждания

основни принципи
на пазарното стопанство;
основни принципи
на управление на
фирма;
основни изиск вания за управление
на персонала;
определяне на разходите за производс т во на издел и я;
формиране на цени
на изделията;
елементи на компютърната система,
операционни системи, текстообработка, електронни
таблици, интернет

организиране на основните дейности;
анализ на финансовите резултати;
контрол на изпълнението на производствената програма;
формиране на цен и т е на г о т ови т е
изделия;
определяне разходите за производство
на изделия;
работа с компютър;

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора
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7. Консултикаталози;
видове модули на
ране на климакет на универсални протезата;
ента относно
модули на протеза;
биомеханика на поуниверсалните
ходката;
модули на
п р и л ож и м о с т н а
протезата при
ви дов е т е мод у л и
протезирaне и
на протезата;
ортезиране
основна терминология на чужд език

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Създаването на пазар на социалните услуги – изработване на технически помощни средства, налага
обучение на квалифицирани кадри, които познават
и използват най-новите технологии при изработка
на протези, ортези, ортопедични обувки и др.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г., Заповед № РД 01-1114 от 30.12.2008 г.
и Заповед № РД 01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата,
придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по ортопедична
техника“, могат да заемат длъжностите 7311-2012
„Производител, ортопедически приспособления“,
7311-2021 „Работник, ремонт на ортопедични приспособления“, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“ могат да постъпват на работа
в ортопедичните работилници или ортопедични
отделения към болниците, както и да организират
собствен бизнес в това направление.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“ може да повиши професионалната
си квалификация чрез участие в квалификационни
курсове за усъвършенстване на техниката за изработване на протези и ортези, както и за усвояване
на нови технологии.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията
„Техник по ортопедична техника“ – трета степен
на професионална квалификация, е усвояване на
професионални компетенции, необходими за реализацията на обучаваните в областта на изработване
на технически помощни средства на нуждаещите
се инвалидизирани хора за подобряване качеството
им на живот.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления

БРОЙ 39
4

5

информиране и консултиране на клиента относно правилно построяване на
протезата съобразно
спецификата му

дисциплинираност;
отговорност;
готовност за работа в
екип;
умения за работа с хора;
търпение и упоритост;
технически усет и способности;
умение за оформяне на
индивидуален модел

След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и ползва личните предпазни средства
за защита и ограничаване на вредните фактори;
– умее да преценява и избягва професионалните
и здравните рискове на работната среда, познава
превантивните мерки за пожарна и аварийна
безопасност;
– познава видовете травми, изгаряния, измръзвания и начините за оказване на долекарска помощ;
– притежава добри комуникативни умения,
осъществява делова комуникация – устно и писмено, прави отчет на извършената работа;
– познава стопанското управление и взема
икономически целесъобразни решения; познава
пазарните отношения, мястото и ролята в тях
на отделните лица, на фирмите, институциите и
държавата;
– познава трудовоправните норми и общественото осигуряване, индивидуалния и колективния
трудов договор и специалната закрила на определени категории работници; познава отговорностите на работодателя и длъжностните лица при
нарушения на трудовото законодателство;
– умее да работи в екип и изпълнява отговорно
поставените му задачи;
– съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си;
– познава основните правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;
– може да използва при комуникация на чужд
език основната терминология в протезирането и
ортезостроенето.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление
„Медицинска диагностика и технологии“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава икономическите правила, формиращи пазара на социалните услуги;
– познава законодателството, регламентиращо
работата с хора с увреждания.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Техник по ортопедична техника“
задължителна професионална подготовка
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– има основни познания по анатомия на опор
но-двигателния апарат на човека и биомеханика
на тялото;
– има основни познания за заболяванията,
травмите и рехабилитацията на опорно-двигателния апарат;
– познава основните методи за организация
на производствения процес;
– познава основните материали при изработка
на модели на части от човешкото тяло, умее да
ги използва, спазвайки указанията за обработване
и съхранение;
– познава предназначението и функциите и
може да работи с различни машини и инструменти
при изработването на протезни и ортезни средства;
– умее да извършва производство, ремонт и
експлоатация на ортезни и протезни средства;
– свободно оперира с използваната техника
и материали;
– познава и извършва основните технологични
процеси;
– умее да оценява качеството на изготвените
изделия;
– познава и спазва правилата по техника на
безопасност на труда и пожарна безопасност при
извършване на различните видове дейности.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се
регламентира с учебен план и учебни програми,
които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Техник
по ортопедична техника“.
Съдържанието на обучението по професията
„Техник по ортопедична техника“ – трета степен
на професионална квалификация, е представено
в табл. 2.
Таблица 2
Професионални компетенции

Тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления
1. Познава и ползва личните предпазни средства
за защита и за ограничаване на вредните фактори; умее да преценява
и избягва професионалните и здравните рискове на работната среда;
познава превантивните мерки за пожарна и
аварийна безопасност,
видовете травми, изгаряния, измръзвания и
начините за оказване на
долекарска помощ

здравословни и безопасни условия на труд;
пож арна и а вари й на
безопасност;
долекарска помощ;
опазване на околната
среда
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2. Осъществява делова
комуникация: устна и
писмена; прави отчет
на извършената работа

видове общуване;
принципи на деловото
общуване;
правила за водене на
делова кореспонденция

3. Познава стопанското
управление и взема икономически целесъобразни решения; познава
пазарните отношения

обек ти и субек ти на
пазара на труда;
икономически процеси,
явления и отношения;
стопанско устройство
на обществото;
документи и документооборот;
принципи на ценообразуването

4. Умее да работи в екип
и изпълнява отговорно
поставените му задачи;
съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията си

организация на трудовия процес;
екипна организация на
труда;
умения за работа в екип;
професионално и кариерно развитие

5. Познава трудовоправните норми и обществ ено т о о си г у ря ва не,
индивидуалния и колективен трудов договор и
специалната закрила на
определени категории
работници

трудовоправно законодателство;
трудовоправни отношения в предприятието;
нормиране на труда;
заплащане на труда;
длъж ностна харак теристика;
структура на фирмата

6. Познава основните конфигурация на комправила при работа с пютъра;
компютър
въвеждане и съхраняване на данни;
намиране и съхраняване на информация
7. Използва основна
професионална терминология в комуникация
на чужд език

използване на елементарни думи и изрази на
чужд език, свързани с
изпълнението на професионалните задачи

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното направление „Медицинска диагностика
и технологии“
8. Познава законодателството, регламентиращо работата с хора с
увреждания

Закон за здравното осигуряване;
Закон за интеграция на
хората с увреждания;
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ, обн.,
ДВ, бр. 115 от 2004 г.);
Закон за здравето

Специфична за професията 7215030 „Техник на
ортопедична техника“ задължителна професионална подготовка
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Специалност: 7250301 „Ортопедична техника
и бандажи“
9. Познава анатомията,
заболяванията, травмите
и основите на рехабилитацията на опорнодвигателния апарат; биомеханиката на тялото;
материалите, използвани
за изработка на модели
10. Умее да извършва
производство, ремонт и
техническо обслужване
на протезни и ортезни
средства
11. Умее да оценява качеството на произведените изделия

анатомия на опорнодвигателния апарат;
заболявания и травми
на опорно-двигателния
апарат;
основи на рехабилитацията;
биомеха н и ка на по ходката;
ви дове мат ериа л и –
приложение, обработка
и съхранение;
материали за изработка на модели на части от човешкото тяло,
приложение, обработка
и съхранение;
съставни модули при
протезиране и ортезиране на крайниците – видове, приложимост според особеностите на клиента;
машини и инструменти
за изработка, обслужване и ремонт на ортопедични средства;
ръчна обработка чрез
снемане на стружки,
пластично формоване
и рязане;
с ъ ед и н я в а не н а д е тайли;
ма ш и н на о браб о т к а
чрез стружкоотнемане;
обработка на повърхности;
технология на изработване на ортопедични
средства;
правила за техническо
обслужване и ремонт
на ортопедични средства;
организация на работното място;
контрол и оценка на
професионалните резултати

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата
за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При
оценяването се определя степента на постигане
на поставените цели на обучението.
Оценяването се осъществява на три нива – входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
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5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 – обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 – обучаваният е овладял терминологията, умее да възпроизвежда част от усвоените
знания;
Добър 4 – обучаваният разбира и обяснява
последователността и технологичните процеси;
Много добър 5 – обучаваният сравнява различни
технологии и избира подходящата за съответната
ситуация;
Отличен 6 – обучаваният умее да прилага
усвоените знания в нови ситуации, прави оценки
и сравнения на процеси, явления, технологии по
предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 – обучаваният не умее да прилага
усвоени знания при изпълнение на практическо
задание, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 – обучаваният изпълнява отделни
операции по предварително дадени указания, като
спазва правилата за безопасен труд;
Добър 4 – обучаваният умее да изпълни поставени задачи при познати условия по предварително дадени указания, като спазва правилата
за безопасен труд;
Много добър 5 – обучаваният умее да изпълни
поставена задача при непознати условия по предварително дадени указания, като спазва правилата
за безопасен труд;
Отличен 6 – обучаваният умее да състави план
за изпълнение на задачата, да подбере необходимите
материали и инструменти, да изпълни поставената
практическа задача при нови условия, като спазва
правилата за безопасен труд, както и да оцени
качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
– определяне на минималния брой точки, при
който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения,
необходими да продължи обучението);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка изпитна задача;
– въвеждане на коефициент на тежест за всяка
изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – устни и
писмени изпитвания, теоретични тестове, практически задачи и др.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по
професията „Техник по ортопедична техника“ са
два – по теория на професията и по практика
на професията, и се провеждат по национална
изпитна програма, утвърдена от министъра на
образованието и науката в съответствие с ДОИ
за придобиване на квалификация по професията
„Техник по ортопедична техника“.
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5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. „Цели на обучението“.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 3.
Таблица 3
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1. Знания за
изработване
на ортезни
и протезни
средства, изпълнявайки
лекарското
предписание

разпознава и описва
мат ериа л и т е з а и з работване на модели
на човеш ко т о тя ло,
тяхното приложение,
съхранение;
разпознава различните
видове инст ру менти
и ма ш и н и з а и з работване на ортезни и
протезни средства и
описва тяхното предназначение;
познава и описва начините за сглобяване
на детайли;
познава и описва методите на обработване
на пластмаса, дърво и
метал;
описва технологичната последователност
при изработването на
ор тезни и п ротезни
средства

75

2. Безопасн о у п р а жн яване на
изу ча ва ната професия
и опазване
на околната
среда

познава изискванията
за безопасна работа на
работното място;
описва начини т е за
оказване на долекарска помощ на пострадал при авария;
познава изискванията
за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна
работа

10

3. Икономически и трудовоправни
знания и
умения

познава общите принципи на трудовото законодателство;
познава основните
принципи при заплащане на труда;
познава закономерностите на функциониране на пазара на труда

10

4. Знани я
и умения
за работа с
компютър

познава общите правила при работа с компютър;
използва готови програмни продукти за
съставяне на текст

5

Общо
100
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т.3. „Цели на обучението“.
Показателите за оценяване отразяват степента на
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постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви, предварително
известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1. Спазване на
правилата
за здравословни и
безопасни
условия
на труд и
опазване
на околната среда

правилен избор и използване на лични предпазни
средства;
правилна употреба на предмет и т е и средс т вата на
труда;
спазване на изискванията
за опазване на околната
среда, свързани с изпитната работа, включително
почистване на работното
място

5

2. Организация на
работното
място

подреждане на инструменти и материали по начин,
осиг у ряващ удобст во за
работа;
целесъобразна употреба на
материалите

10

3. Правилен подбор
на инструменти, материали и
изделия
съобразно
конкретното задание

правилен избор на необходимите инструменти;
преценка на типа и вида на
необходимите материали и
изделия

10

4. Спазване
на т ех но логичната
последователност
на операциите съобразно
изпитното
задание

самостоятелно определяне
на технологичната последователност на операциите;
спазване на технологичната
последователност по време
на работа

10

5. Качество
на изпълнение на
изпитното
задание

съответствие на всяка завършена операция с изискванията на конкретната
технология;
изпълнение на задачата в
указания срок;
съответствие на крайното
изделие със зададените технологични параметри

55

6. Само
оценка на
изпълнението на
изпитното
задание.

контрол и технически показатели на новото изделие;
оценка на резултатите, вземане на решения и отстраняване на грешки;
оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание

10

Общо

100
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5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“ се удостоверява с диплома за
завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по ортопедична техника“ се удостоверява със свидетелство
за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебните кабинет се провежда обучението
по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), работно място на обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска (с площ не по-малка
от 0,7 кв.м), шкафове, материали за онагледяване
на учебния процес – табла, схеми, фолиа, макети и др. При наличие на персонален компютър,
мултимедия, видеомагнетофон, шрайбпроектор,
аспектомат трябва да са осигурени съответните
подходящи програмни продукти, видеофилми, диапозитиви и др., както и екран за прожектиране.
6.1.2. Учебни помагала
В учебния кабинет трябва да има нагледни
материали – мостри от различни видове протези,
ортези и корсети, модули за протези, различни
видове ходила, колена и адаптори за тяхното закрепване, схеми за построяване на модулни протези.
6.2. Учебни работилници
В учебните работилници се провежда обучението
по практика на професията.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
– гипсово отделение – приспособления за
закрепване на гипсови модели, вана за отливане
на моделите, инструменти за обработка на гипсо-
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ви модели, мивка с филтър, баня, работни маси,
апарат за тестови гилзи;
– шлайф отделение – трихтер фреза с нужните
инструменти, прав шлайф, банциг, работни маси,
аспирационна система;
– отделение за монтаж и демонтаж на протези и ортези – работни маси с шлосерски стиски,
шлосерски инструменти (чук, секач, пили, ножовка,
отвертки, габели, флашки и метчици и др.), бормашина, ръчна дрелка, пещи за термична обработка
на пластмаса, вакуумапарати, шкаф за съхраняване на смоли, апарат за центровка на протези,
аспирационна система, ютии за лепене на фолио;
– отделение за обработка на текстил и
кожа – шевни машини, машина за трашене на
кожа, обущарски инструменти, работни маси.
6.2.2. Учебни помагала: онагледяващи табла,
реални протези и ортези, модули за протези (видове
колена, ходила, адаптери за свързване, калъп за
обувки), специализирани инструменти за работа.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник по ортопедична техника“ се извършва от
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ по специалности от
областите на висше образование „Технически науки“
и „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Преподавателите по практика на професията
трябва да са преминали курс на обучение в областта
на протезирането и ортезостроенето.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията
„Техник по ортопедична техника“:
– апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
4221
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Великотърновският окръжен съд призовава
Йордан Стефанов Киселков с последен адрес
Велико Търново, ул. Тракия 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 13.VІІ.2010 г. в 10 ч. като
ответник по жалба по в.гр.д. № 171/2010, заведено
от Мая Петрова Минчева от гр. Велико Търново, за иск по чл. 59 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
4282
Районният съд – Кюстендил, гр. колегия, Х
състав, призовава Мустафа Акбулут с последен
адрес Кюстендил, ул. Бузлуджа, бл. 96, вх. А,
ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 5.VІІ.2010 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 335/2010 г., заведено от Василка Л. Димитрова, Денис М. Акбулут и Безхат М. Акбулут.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при чл. 50, ал. 2 ГПК.
4296
Великотърновският окръжен съд обявява,
че образува гр.д. № 393 по описа за 2010 г., насрочено за 21.ІХ.2010 г. в 10 ч., по постъпило
по него мотивирано искане от Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – София, срещу Ботю Иванов
Николов и Радка Василева Николова, двамата
от гр. Килифарево, община Велико Търново, с
правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД за
отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 66 257 лв.: 1. недвижим имот
в с. Соколово, община Дряново – парцел ІV-44
от квартал 8 по плана на с. Соколово, целият
500 кв. м, урегулиран, незастроен, при граници:
път с. Соколово – с. Косарка, Петко Стоилов,
общински парцел V-44 и земя на ТКЗС; 2. недвижим имот в гр. Килифарево, община Велико
Търново, ул. Зеленка 3, а именно: дворно място
с площ 1422 кв. м, с площ 770 кв. м, за който е
отреден УПИ ІІІ-9, в стр. квартал 2А по ПУП
на гр. Килифарево, при граници по актуална
скица: от две страни улица и УПИ ІІ-6, заедно
с построената в този имот къща; 3. урегулиран
поземлен имот № 271011 – залесена територия, в
землището на с. Плаково, община Велико Търново,
ЕКАТТЕ 56602, с площ 13,799 дка, отдел/подотдел
158/а – широколистна гора в м. Драгошиново,
при граници: № 271010 – залесена територия насл.
на Колю Стоев, № 271003 – залесена територия
насл. на Димитър Димитров, № 109002 – пасище, мера, № 271012 – залесена територия насл.
на Петко Добрев, № 271015 – залесена територия насл. на Иван Ганчев, № 271013 – залесена
територия насл. на Васил Ганев; 4. урегулиран
поземлен имот № 254067 – за лесена територия – 16,100 дка, в землището на с. Плаково,
община Велико Търново, ЕКАТТЕ 56602, отдел/
подотдел 161/н – 0,073 дка – иглолистна гора,
отдел/подотдел 161/о – 5,975 дка – широколистна
гора, и отдел/подотдел 161/р – 10,052 дка – широколистна гора, в м. Мъртвицата, при граници:
№ 254066 – залесена територия насл. на Димитър
Иванов, при граници: № 254266 – залесена тери-

тория насл. на Димитър Иванов, № 254074 – залесена територи я насл. на Симеон Пет ров,
№ 254073 – залесена територия насл. на Петко
Кръстев, № 254069 – залесена територия насл.
на Неда Трифонова, № 049010 – изоставена нива,
№ 254068 – залесена територия на МЗП – ДЛ/
ДДС, № 254041 – залесена територия насл. на
Симеон Желев, № 254081 – залесена територия
на МЗП – ДЛ/ДДС; 5. у регулиран поземлен
имот № 264060 – залесена територия – 8100
дка, в землището на с. Плаково, община Велико Търново, ЕКАТТЕ 56602, отдел/подотдел
154/а – широколистна гора в м. Жабиловец, при
граници: № 264059 – залесена територия насл.
на Пена Радева, № 264004 – залесена територия
насл. на Йовчо Нейков: № 264005 – залесена
територия на Стефан Събев, землищна граница: № 264063 – залесена територия насл. на
Стоян Решков; 6. урегуриран поземлен имот
№ 255029 – залесена територия – 16,201 дка, в
землището на с. Плаково, община Велико Търново,
ЕКАТТЕ 56602, отдел/подотдел 167/ж – широколистна гора в м. Марков чукар, при граници:
№ 255034 – залесена територия насл. на Тотю
Чипов, № 258010 – залесена територия насл. на
Ангел Петров, № 255031 – залесена територия
насл. на Васил Илиев, № 050005 – пасище, мера, с.
Плаково, № 255026 – залесена територия насл. на
Марин Маринов, № 255027 – залесена територия
насл. на Косю Берков, № 255028 – залесена територия насл. на Нейко Иванов; 7. недвижим имот
№ 024056 по плана на землището на с. Длъгня,
община Дряново, ЕКАТТЕ 21261, в м. Под усоито,
с площ 900 кв. м, четвърта категория, с начин на
трайно ползване: овощна градина, при граници:
имот № 024057, имот № 024064 – полски път,
имот № 024044, имот № 024045, имот № 024046,
имот № 024047, имот № 024048 и имот № 024055;
8. широколистна гора с площ 2500 кв. м, в м.
Копаците, представляваща имот № 107003 по картата на землището на с. Длъгня, ЕКАТТЕ 21261,
община Дряново, с начин на трайно ползване:
дървопроизводителна горска площ, при граници:
имот № 107004, имот № 005035, имот № 107002 и
имот № 007036 – полски път; 9. имот 007027 по
плана на землището на с. Длъгня, ЕКАТТЕ 21261,
община Дряново, в м. Копаците, с площ 5000 кв.
м, осма категория, с начин на трайно ползване:
изоставена нива, при граници: имот № 007036,
имот № 000128, имот № 007028 и имот № 107005;
10. имот № 090002 по плана на землището на с.
Длъгня, ЕКАТТЕ 21261, община Дряново, в м.
Могилата с площ 2800 кв. м, от които 823 кв. м
четвърта категория и 1977 кв. м девета категория,
с начин на трайно ползване: изоставена нива,
при граници: имот № 090001, имот № 090016,
имот № 090003 и землищна граница; 11. гора с
площ 6900 кв. м, в м. Припека, съставляваща
поземлен имот кад. № 1 от кадастрален район
141 по кадастралната карта на землището на с.
Керека, община Дряново, с код по ЕКАТТЕ 36751,
с начин на трайно ползване дървопроизводителна
гора, при граници: ПИ кад. 036752.54.60, ПИ кад.
36751.54.10, ПИ кад. 36751.54.9, ПИ кад. 36751.141.2,
ПИ кад. 36751.46.3, ПИ кад. 036751.54.4 и ПИ
кад. 036751.54.5; 12. имот № 315007 по картата
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на възстановената собственост на землището на
с. Беброво, община Елена, с площ 10 000 дка,
представляваща залесена горска територия, в м.
Караулското, при граници: имот № 315008, имот
№ 000702, имот № 176001, имот № 000617; 13. имот
№ 323003 по картата на възстановената собственост на землището на с. Константин, община
Елена, с площ 1000 дка, представляваща залесена
горска територия, в м. Ченгене Мезар, при граници:
имот № 323004, имот № 000399, имот № 323006,
имот № 323002; 14. поземлен имот – широколистна гора – 7200 дка, в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, ЕКАТТЕ 12396, отдел
/подотдел 124/г в м. Тиховото 8, съставляваща
имот № 292003 по плана за земеразделяне, при
граници: № 292004 – широколистна гора насл.
на Станчо Колев, имот № 124040 – пасище,
мера насл. на Белчо, Пенчо и Косьо Христови,
№ 292002 – широколистна гора насл. на Петко
Петков, № 201001 – пасище, мера на насл. на
Петко Петков, № 125028 пасище, мера, № 125029 –
полски път; 15. поземлен имот широколистна гора
с площ 5600 дка, в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, ЕКАТТЕ 12396, отдел/
подотдел 120/б в м. Голямпобък, съставляваща
имот № 307001 по плана за земеразделяне, при
граници: № 307004 – широколистна гора насл. на
Калчо Петков, № 307026 – широколистна гора
на МЗГ – ДЛ/ДДС, № 306006 – широколистна
гора насл. на Мария Иванова, № 306007 – широколистна гора насл. на Петър Георгиев; 16.
1
/2 идеални части от нива с площ 5500 дка трета
категория, в м. Сухата чешма, парцел 11 от масив
21 по плана за земеразделяне на гр. Килифарево, при граници: ОКЕ № 21012 нива на насл.
на Петър Станчев, ОКЕ № 21010 нива на насл.
на Тодор Шеев, ОКЕ № 21009 нива на насл. на
Косю Димов, Х. Пенчев, ОКЕ № 21008 нива на
насл. на Русин Цанков и ОКЕ № 21018 – полски
път, неидент.; 17. лек автомобил „Ланд Ровер
Дискавари“ ДК № ВТ 90-32 ВК, цвят тъмносив
металик, рама № SALLJGMF7HA003158, двигател
№ 12L24774A; 18. мотоциклет ДК № ВТ 19-11Б
МЗ 250, рама № 2503661, двигател № 1503718;
19. сумата 300 лв., получена от продажбата на
1/2 идеална част от нива, в м. Сухата чешма в
землището на гр. Килифарево. Съдът указва на
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното имущество, че могат да
встъпят в делото, като предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене по делото
пред първата инстанция. Първото по делото заседание е насрочено за 21.ІХ.2010 г. в 10 ч.
4280
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5335/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
306“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
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сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
455 450 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
949
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5330/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
418“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
267 470 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
950
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5336/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Д
402“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
242 960 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
951
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5345/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 101“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване
под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт. Дружеството е с капитал
172 490 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
952
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5342/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 302“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване
под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт. Дружеството е с капитал
183 790 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
953
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5349/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
219“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на туристически услуги,
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информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване
под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ, реекспорт, извършване на други
сделки и търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 263
370 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
954
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5730/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Николов
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Света Елена 23, и с предмет
на дейност: предприемачество и организиране на
ниско и високо строителство във всичките им
фази, всички видове строителство в страната и
в чужбина, проектиране, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на недвижими имоти,
отдаване под наем на недвижими имоти, административни услуги, хотелиерство, монтаж на
PVC и алуминиева дограма, отдаване под наем на
недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, интериорен дизайн, инвестиционно проектиране, проектиране на сгради и
съоръжения, изготвяне на устройствени схеми и
градоустройствени планове, строително-монтажна
и ремонтна дейност, създаване и експлоатация на
заведения за обществено хранене, консултантска
дейност, складова дейност, рекламна дейност.
продажба на стоки от собствено производство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Никола Стоянов Николов, който го
управлява и представлява.
955
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5748/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Тео – 96“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, м. Евксиноград, ул.
14 № 503, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени стоки, селскостопанска продукция, хранителни стоки, машини,
съоръжения, стоки за бита, промишлени стоки,
разработка на софтуер, сделки с интелектуална
собственост, изследователска дейност, външноикономическа дейност, внос, износ, представителство
и посредничество на физически и юридически
лица, вкл. и в чужбина, проектиране, строеж,
покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество при разпоредителни сделки и наемане на недвижими
имоти, консултации, маркетинг, мениджмънт,
управление на недвижими имоти, консултации
в областта на застраховането, транспорт и спедиция, информационна, рекламна, издателска и
печатарска дейност, организиране на курсове за
квалификация и преквалификация, техническо
обслужване и ремонт на МПС, изработка и продажба на метали и метални изделия, козметични,
фризьорски и шивашки услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Янко Станчев
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Цанков и Янита Тодорова Стоянова и се управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
956
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5782/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стил корект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Ветрино,
ул. Сан Стефано 10, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
спедиционна, комисионна, складова и лизингова
дейност, външноикономическа дейност, транспортна дейност, рекламна, импресарска, програмна, търговия с петролни продукти и течни
горива в страната и в чужбина, производство,
реализация и търговия с всякаква селскостопанска продукция, семена и торове в страната и
в чужбина, производство и търговия с видео- и
звукозаписи, предоставяне на всякакви услуги за
населението, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност (след
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Георги Георгиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
957
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5468/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ем – Кристина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Солун 2,
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, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, туристическа,
хотелиерска и ресторантьорска дейност, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, придобиване, управление, експлоатация и
разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство,
интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, посредничество
при покупко-продажба на движими и недвижими
имоти и ограничени вещни права върху тях, организиране и извършване на проектнопроучвателни
работи, консултантска дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Емануил
Петков Данков и Милен Николов Бакърджиев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
958
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.XI.2007 г. по ф.д.№ 863/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Бени – Пенц“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ул. Отец Паисий 32А,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантьорски услуги,
стоков контрол, лизинг, внос и износ на нови и
употребявани автомобили, транспортни услуги в
страната и в чужбина, пътнически и товарни таксиметрови превози, провеждане на компютърни
курсове, дърводобив и дървопреработване, превоз
на пътници и товари, обществен превоз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Панцелла Бенедетто.
1154
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 862/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Козаречка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим I № 10, бл. 130, вх. 1, ет.
2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на законодателството) и други,
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Владимир Младенович и от
управителите Предраг Илич, Марко Петрович,
Сръджан Спасич, Милан Милйкович, Милан
Гвозденац заедно и поотделно.
1155
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 861/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Боки
травел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 130, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и импресарска дейност,
битови и автоуслуги, дейност с интелектуална
собственост, бартерни сделки, внос, износ и
реекспорт на стоки, външнотърговска дейност,
търговия с автомобилни авточасти на дребно и
едро (всички при спазване ограниченията на законодателството) и други, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Янкович
Младен и от управителите Найданович Боян,
Стоянович Бобан, Спасич Сладжан, Момчилович
Владица заедно и поотделно.
1156
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 860/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сонита – Крис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Кюстендил, ул. Христо Ботев 26А, 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, 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. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Соня
Георгиева Василева.
1157
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 859/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ф – Д ауто“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Овчарци, ул.
Никола Вапцаров 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, спедиторска
дейност в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и международен
транспорт, внос и търговия с МПС, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна
дейност и услуги, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост,
превод и легализация на документи, счетоводна
дейност и услуги, търговия със софтуер и хардуер,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
издателска или печатарска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени
с нормативен акт или представляващи монопол
на държавата, агентство и маркетингова дейност
и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йордан Георгиев Камджилов и Филип Венчов Раков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1158
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 845/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Макс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Дупница, ул. Кулата 48,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с автомобили и
авточасти – нови и втора употреба, производство
на стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност и търговско представителство
и посредничество, спедиторска дейност в страната и в чужбина, превоз на въглища и товари,
строителство и строителна дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, международен
транспорт, таксиметрови услуги, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална собственост, превод
и легализация на документи, счетоводна дейност
и услуги, издателска или печатарска дейност,
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търговия с въглища и брикети за населението,
автосервизна дейност, проектантско-внедрителска дейност на екологични проекти и всички
дейности, свързани с екологията, технологични,
производствени, ремонтна и сервизна дейност и
услуги с промишлено и битово предназначение в
областта на електротехниката, машиностроенето,
уредостроенето, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Соня Николова Милушева, Масимо Комакио и Виргиниюс Лушис и
се управлява и представлява от управителя Соня
Николова Милушева.
1159
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 843/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Анко груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Батак 14, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, туроператорски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, менажиране на хотели,
лизинг, външнотърговска дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Лазаров Колчагов и Румен
Христов Ангелов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
1160
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 842/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Булвениър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, кв. Върташево, ул. Димитър Иванов
24, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, лизинг, външнотърговска дейност, производство на платна
от естествени фурнири за мебелната промишленост, търговия с дървен материал, транспорт и
логистика. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Борислав
Огнянов Димитров.
1161
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 868/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Прогрес
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Николай Рукавишников 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
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производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески
или други услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, мениджърска
дейност, туроператорска и туристическа агентска
дейност, обществен превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Катина Ангелова Стоянчова.
1162
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 570/2005 вписа промяна за
„Партнерс – Стив“ – ООД, Дупница: заличава
като съдружник в дружеството Стефан Любенов
Стоянов; вписва като съдружник в дружеството
Моника Емилова Борисова; дружеството ще
продължи да се управлява и представлява от
управителя Иван Стоименов Иванов.
1163
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 656/2003 вписа промяна
за „Строител Маргин – Л“ – ООД, гр. Сапарева
баня: вписа прехвърляне на предприятието на
СД „Строител Маргин и сие“, гр. Сапарева баня
(рег. по ф.д. № 1507/90 по описа на КОС), като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Строител Маргин – Л“ – ООД,
гр. Сапарева баня.
1164
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 687/2007 вписа промени за
„Еконоойл“ – ЕООД, Кюстендил: вписа прехвърляне на предприятието и фирмата на едноличен търговец Иван Стоянов Яновски с фирма
„Иван Яновски – Фани“, Кюстендил (рег. по ф.д.
№ 391/90 по описа на КОС), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Еконоойл“ – ЕООД, Кюстендил.
1165
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 14/99 вписа промяна за
„Лизинг груп ДГ“ – ООД, Дупница: заличава
като съдружници и управители Сотир Георгиев
Близнаков и Давко Георгиев Давков; променя
фирмата на „Лизинг груп ДГ“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Стоимен Драгомиров Шопски; премества
адреса на управление от Дупница, ул. Свети Иван
Рилски 35, в Дупница, ул. Бешика 5; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Стоимен Драгомиров Шопски.
1166
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 818/2001 вписа промяна
за „Прогрес 2001“ – ЕООД, Дупница: заличава
като управител на дружеството Виктор Ботьов
Пачаръзов; вписва като управител Василка Симеонова Колева, която ще управлява и представлява
дружеството.
1167
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 799/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Сийграмс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Раковски 36, ет. 3, ап. 14, 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,
сделки с ценни книжа, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, т у ристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески или други услуги, сделки
с интелектуална собственост, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туроператорска и туристическа
агентска дейност, търговия със строителни материали, търговия с алкохолни напитки и тютюневи изделия. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Светослав
Илиев Илиев и Илия Славчов Илиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1168
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д № 864/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Наси
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Ален мак 10, с предмет
на дейност: изработване на ел. инсталации, ВиК
инсталации, газови инсталации и отоплителни
инсталации, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
ресторантьорски услуги, стоков контрол, лизинг,
внос и износ на нови и употребявани автомобили, транспортни услуги в страната и в чужбина,
пътнически и товарни таксиметрови превози,
провеждане на компютърни курсове, дърводобив
и дървопреработване, превоз на пътници и товари,
обществен превоз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Ангел Бориславов Димитров.
1169
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 865/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Есперанс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Никола Малашевски 52, с предмет
на дейност: покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
недвижими имоти и с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, авторемонтни услуги и сервизна дейност,
проектиране и изграждане на електросъоръжения,
електроуслуги, продажба и търговия със стоки от
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собствено производство, а също и на строителни
материали, промишлена и битова електроника,
електрическа техника, хранителни и други стоки,
машини и съоръжения, резервни части, полуфабрикати и готови изделия в страната и в чужбина,
дърводобив и дървопреработване, компютърни
услуги, селскостопанска дейност, проектантски
услуги, ресторантьорство, бояджийски и строителни работи, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност във всички, разрешени със закон форми
и с всякакви разрешени стоки, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Никола Матоски.
1170
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 638/91 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма на едноличния търговец
Кирил Йорданов Стоименов с фирма „Кирил
Стоименов – Шампион“, Кюстендил, на Деница
Кирилова Стоименова и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Кирил Стоименов – Шампион – Деница Стоименова“ със седалище Кюстендил и адрес на управление ж.к. Запад, бл. 93,
вх. В, ет. 1, ап. 47.
1171
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 460/2001 вписа промяна
за „Били“ – ЕООД, Дупница: освобождава Александар Михайлов като управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Асен Иванов Мицов.
1172
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 5 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 298/2002 вписа промяна
за „Мастра БГ“ – АД, Дупница; заличава като
член на съвета на директорите Десислава Райчева Пенчева.
1173
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1323/92 вписа прехвърляне
на предприятието на едноличен търговец Венцислав Методиев Костадинов с фирма „Венцислав
Костадинов – Теменуга“, Кюстендил, на Методи
Венциславов Костадинов и го вписва като ЕТ с
фирма „Венцислав Костадинов – Теменуга – Методи Костадинов“.
1174
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 508/2006 вписа промяна
за „Стани трейд“ – ЕООД, Кюстендил: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Станислав Николаев Стойов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Даниела Кирилова Стоянова, която ще управлява
и представлява дружеството.
1175
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 488/2004 вписа промяна
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за „Ивида“ – ЕООД, Кюстендил: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Веселин Николаев Василев; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Димитър
Йорданов Иванов, който ще управлява и представлява дружеството.
1176
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 315/2004 вписа промяна
за „Мира 2004“ – ЕООД, Кюстендил: заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Веселин Николаев Василев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Йорданов Иванов, който ще управлява
и представлява дружеството.
1177
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 907/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александрови“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Мламолово, ул. Първи май 68, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, спортно-възстановителна дейност и свързани с нея мероприятия,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илиян
Георгиев Александров.
1178
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 848/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Рикачево“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
бул. Македония, бл. 52, вх. Б, ап. 17, с предмет
на дейност: покупката на стоки или други вещи
с цел продажбата им в първоначален, обработен
или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
складови сделки, пътнически и товарни дейности
в страната и в чужбина, издателска дейност,
архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане,
програмни, импресарски и други услуги, външнотърговска дейност, инженеринг и комуникации,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, други дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Спаско Пенев, Новица Иванов, Мишо
Пенев, Йовица Иванов, Давор Анастасов, Дане
Стоименов, които го управляват и представяват
заедно и поотделно.
1179
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 846/2007 вписа едно-
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лично дру жество с ог раничена отговорност
„Тера – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сапарева баня, ул. Свети Иван
Рилски 5, с предмет на дейност: покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с недвижими имоти и с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, авторемонтни услуги и
сервизна дейност, проектиране и изграждане на
електросъоръжения, електроуслуги, продажба и
търговия със стоки от собствено производство, а
също и на строителни материали, промишлена и
битова електроника, електрическа техника, хранителни и други стоки, машини и съоръжения,
резервни части, полуфабрикати и готови изделия
в страната и в чужбина, дърводобив и дървопреработване, компютърни услуги, селскостопанска
дейност, проектантски услуги, ресторантьорство,
бояджийски и строителни работи, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност във всички, разрешени
със закон форми и с всякакви разрешени стоки,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Малинка
Василева Минчева.
1180
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1431
от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 482/98 вписва в търговския регистър промени за „Бетонекс – Бакалов“ – ЕООД, Троян: вписва нов адрес на
управление – Троян, ул. Ген. Карцов 1; вписва
нов адрес на управляващия и представляващ
дружеството Митко Михайлов Бакалов.
1181
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1435
от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 380/2006 вписва в
търговския регистър промени за „Джет компютърс“ – ООД, Ловеч: Дончо Найденов Дончев
продава 25 дружествени дяла на Велислав Цветанов Недялков съгласно договор за прехвърляне на
дружествени дялове от 26.ХI.2007 г.; заличава като
съдружник и управляващ Дончо Найденов Дончев; вписва като едноличен собственик Велислав
Цветанов Недялков; вписва промяна в означението
на дружеството от „Джет компютърс“ – ООД,
на „Джет компютърс“ – ЕООД; дружеството се
управлява и представлява от Велислав Цветанов
Недялков; вписва нов учредителен акт.
1182
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1417
от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 647/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вимани“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление: Троян, ул. Васил
Левски 42, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с всякакъв вид стоки в страната
и чужбина, внос и износ, търговия със зърно,
производство и търговия със селскостопанска и
животинска продукция; растениевъдство; посредническа дейност; транспортна дейност; всякакви
търговски и стопански дейности, незабранени със
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закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.,
управлява се и се представлява от едноличния
собственик на капита ла Виолета Николова
Магунска с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 28.ХI.2007 г.
1183
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1437 от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 650/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кошев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Златна Панега, ул. Шипка
4, вх. А, ет. 4, ап. 14, и с предмет на дейност:
дърводобив и дървопреработка; търговска дейност
с всички разрешени от закона стоки в страната и
чужбина, рекламна, складова и предприемаческа
дейности; извършване на всички дейности и услуги
в страната и чужбина, които не са забранени от
закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.;
управлява се и се представлява от едноличния
собственик на капитала Илиян Стефанов Кошев
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 28.ХI.2007 г.
1184
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1434
от 5.Х II.20 07 г. по ф. д. № 536/20 05 вписва
в търговския регистър промени за „Росбулконтракт“ – ООД, Ловеч: вписва прехвърляне
на дружествени дялове, както следва: Станислав
Николов Филипов продава 8 дружествени дяла
на Мария Леонидовна Каминина; заличава като
съдружник Станислав Николов Филипов; вписва
като съдружник Мария Леонидовна Каминина;
вписва изменения и допълнения на дружествения
договор, приети от общото събрание на съдружниците, проведено на 3.Х.2007 г.
1185
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1416
от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 612/93 вписва поемане на предприятие с фирма „Сима – Серафина
Мукова“ – гр. Летница, на едноличния търговец
Серафина Натева Мукова от наследника Иван
Борисов Муков и го вписва като едноличен търговец с фирма „Сима – Серафина Мукова – Иван
Муков“ – Ловеч.
1186
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1428
от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 527/1997 регистрира
прехвърляне предприятие с фирма ЕТ „Кралев – Петър Кралев“ – Троян, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения,
вкл. и собственост върху недвижим имот, на
„Корона – Кралев“ – ЕООД, Троян (рег. по ф. д.
№ 568/2006).
1187
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1421 от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 37/89 регистрира промени
за „Спарки елтос“ – АД, Ловеч: вписва увеличаване капитала на дружеството от 14 000 000 на
16 735 320 лв., разпределен в 16 735 320 поименни
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. и емисионна стойност 16 лв.,
записани при условията и по реда на чл. 194,
ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 ТЗ, чл. 112 и сл. ЗППЦК;
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вписва промени в устава на дружеството, приети
на заседание на управителния съвет, проведено
на 27.ХI.2007 г.
1188
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1406
от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 640/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Проно ком“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Троян, ул. Добруджа 6, ет.
3, и с предмет на дейност: строително-ремонтни и монтажни дейности по алпийски способ в
страната и чужбина; проучване, проектиране и
строителство в страната и чужбина; преустройство,
реконструкции и ремонтни дейности на сгради
и съоръжения; монтаж на телекомуникационна
техника и апаратура; проектиране и изграждане на
телекомуникационни сайтове; безразрушително
тестване и обследване на метални конструкции с
използване на дефектоскопски методи; монтажна,
демонтажна, ремонтна и инспекционна дейност
по нефтодобивни съоръжения, вкл. и такива в
офшорни зони, всичките осъществявани и по алпийски способ; учебна и тренировъчна дейност по
методите на въжения достъп; ресторантьорство,
хотелиерство, вътрешен и международен туризъм;
производство и търговия на всички видове стоки,
освен забранените от закона; рекламно-туристическа дейност; транспортни услуги; външнотърговска дейност, внос, износ, бартер и всички
други дейности и услуги в страната и чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Марин Минков
Хитров, Янко Валериев Ботев, Красен Андреев
Георгиев и Васил Минков Хитров, управлява се
и се представлява от Красен Андреев Георгиев
и Марин Минков Хитров заедно и поотделно с
правомощията съгласно договори за възлагане на
управлението, подписани на 12.ХI.2007 г.
1189
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1404 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 638/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Марал“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Троян, ж. к. Буковец 1, вх. В,
ет. 4, ап. 8, и 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, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв., управлява
се и се представлява от едноличния собственик
на капитала Александрина Валентинова Бенева
с правомощията съгласно договор за възлагане
на управлението от 22.ХI.2007 г.
1190
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 272, ал. 1 ТЗ с решение № 1401 от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 111/2005 вписва в търговския регистър промени за „Рент естейм“ – ЕООД,
Троян, както следва: вписва прехвърляне на
дружествени дялове от „Балкан плаза“ – АД, със
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седалище и адрес на управление Троян, ул. П.
Р. Славейков 54 (рег. по ф. д. № 390/2004), представлявано от изпълнителния директор Димитър
Русанов Христов, на Анастасиос Фаватас Ту
Йоанни, от „Балкан плаза“ – АД, на Любомира
Красимирова Прокопиева; заличава като едноличен собственик „Балкан плаза“ – АД, Троян;
вписва като съдружници Анастасиос Фаватас Ту
Йоанни и Любомира Красимирова Прокопиева;
вписва промяна в наименованието от „Рент
естейм“ – ЕООД, на „Рент естейм“ – ООД; дружеството се управлява и представлява от Тодор
Русанов Христов, Анастасиос Фаватас Ту Йоанни,
Любомира Красимирова Прокопиева заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор, приет
с решение на общото събрание на съдружниците,
проведено на 7.ХI.2007 г.
1191
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1407 от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 884/94 регистрира прехвърляне предприятие с фирма ЕТ „Торос – Христо
Гачев“, Троян, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вкл. и правата
по договор за финансов лизинг на моторно превозно средство, съгласно договор за продажба на
търговско предприятие от 15.ХI.2007 г. на „Елита“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Троян, ул. Симеон Велики 149.
1192
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1382
от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 197/98 регистрира
прехвърляне предприятие с фирма ЕТ „Стил – Радослав Йотов“ – Троян, като съвк у пност от
права, задължения и фактически отношения,
вкл. и поземлен имот, селскостопански склад,
урегулиран поземлен имот и кравеферма съгласно
договор за продажба на търговско предприятие
от 15.ХI.2007 г. на „Елита“ – ООД, със седалище и адрес на управление Троян, ул. Симеон
Велики 149.
1193
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1458
от 6.ХII.2007 г. по ф. д. № 644/2007 вписва в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Костадинови“ – ЕООД,
със седалище с. Александрово, област Ловеч, и
с адрес на управление ул. Гено Димов 48, и с
предмет на дейност: производство и търговия с
всякакви стоки на едро и дребно в първоначален и преработен вид в страната и в чужбина;
външнотърговска дейност, внос, износ, бартер и
реекспорт на стоки, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, консигнационна
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортно-спедиторска дейност в
страната и в чужбина; производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопанска и
животинска продукция в страната и в чужбина;
откриване и стопанисване на промишлени и
търговски обекти и всякакви дейности и услуги
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мита Димитрова Николова, която го управлява
и представлява.
1194
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Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 620/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Реми“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Солунска 28, 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,
превозни, складови, лизингови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, както и всякакви дейности, незабранени
със закон, дейността ще се извършва в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Георгиев Димитров.
1484
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 602/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „2 трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, бул.
Трети март 92, ет. 4, офис 10, с предмет на дейност:
производство, преработка и продажба на метални
конструкции, металообработка, производство на
машини и съоръжения, покупка на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и дейности на
търговско представителство, посредничество и
агентство, сделки с интелектуална собственост,
вътрешна и външна търговия, внос и износ,
бартер, реекспорт, производство и търговия с
растителна и животинска продукция, земеделски
стоки, машини, резервни части, битова техника,
международни превози и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с извършване на всички дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Камелия Иванова Лионова
и Александру Мереута, който го управлява и
представлява.
1485
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 617/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Вери 85“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ул.
Юлиус Ирасек 16, вх. А, ап. 23, ет. 8, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, производство
и търговия с безалкохолни и алкохолни напитки
и хранителни стоки, производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопанска продукция (растителна и животинска), разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

магазини за хранителни и нехранителни стоки,
барове и ресторанти, отдаване на касети под наем
и търговия с такива, охрана на лица и обекти,
покупка и продажба на моторни превозни средства и резервни части в страната и в чужбина,
таксиметров превоз на пътници и товари, както
и предоставянето на такива услуги с ползването
на чужд труд, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, продажба на стоки от
собствено производство, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Вера Пламенова Лилчова и Иван
Пламенов Атанасов и се управлява и представлява от управителя Вера Пламенова Лилчова.
1486
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 622/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория за първична дентална помощ – д-р
Станислав Генадиев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Монтана, ул. Иларион Драгостинов 22, с предмет на дейност: амбулатория
за първична и дентална помощ, осъществявана
от лекар по дентална медицина, диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, рентгенова диагностика, предписване на
лабораторни и други изследвания, експертиза
на временна нетрудоспособност, наблюдения и
оказване на дентална помощ при бременност и
майчинство и всякакви други здравни дейности,
незабранени със Закона за лечебните заведения.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Станислав Николов
Генадиев.
1487
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 708/2003 вписа промени за
„Рент“ – ООД: вписва прехвърляне на дялове от
Георги Димитров Лалов, 17 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 100 лв. всеки
един, на Слави Пенчев Василев; заличава като
съдружник в дружеството Георги Димитров Лалов; вписва като съдружник в дружеството Слави
Пенчев Василев; вписа нов дружествен договор.
1488
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 25/2006 вписва промени за
„Ломагро“ – ООД: вписва прехвърляне на дялове
от Васил Емилов Петров – 100 дяла от капитала
на дружеството с номинална стойност 10 лв. всеки
един, на „Агромашина – София“ – ЕООД, София
(рег. по ф.д. № 6652/2004 на СГС); заличава като
съдружник и управител на дружеството Васил
Емилов Петров; вписва като съдружник в дружеството „Агромашина – София“ – ЕООД, София;
вписва като управител на дружеството Георги
Марев Прохаски; вписа нов дружествен договор.
1489
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 627/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миху – Изи Лайф“ – ЕООД, със седалище и
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адрес на управление Монтана, ул. Камен Цанов
30, с предмет на дейност: търговия на дребно с
технически помощни средства и/или медицински
изделия за хора с увреждания, слухопротезиране,
компютърно изследване на слуха, гаранционен
и извънгаранционен сервиз на предлаганите
изделия, търговия на дребно с медицински изделия, хранителни добавки, билкови продукти
и лекарствени средства, неизискващи лекарско
предписание, търговия със стоки – производство
на фирмата и на други физически и юридически
лица, и всякакви други, незабранени търговски
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Димитров Вантов.
1490
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 597/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Картекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Монтана, ул. Велико Търново 76, с
предмет на дейност: изграждане на енергийни
обекти за производство на ел. енергия, вкл. от
възобновяеми източници – водноелектрически,
вятърни, слънчеви централи (след получаване
на разрешения), производство и продажба на
ел. енергия (след получаване на лиценз), добив
на природни богатства, инертни материали и
обработката им, консултации и посреднически
услуги в областта на външнотърговски сделки,
митнически режими, патенти, запазени марки,
ноу-хау, лицензии, кредитиране, изготвяне на
бизнес анализи и програми, вътрешна и международна търговия с всякакви незабранени със закон
стоки и услуги, посредничество и агентство през
международни финансови институции, банки и
фондове, разкриване на предприятия, складове и
магазини, мениджмънт в областта на вътрешния
и международния туризъм, компютри, монтаж,
сервиз, игри в мрежа, кабелен интернет, интернет услуги, оператор GSM, охранителна дейност,
ви деоа ларми, сигна лна дейност, автосервиз
услуги, технически преглед, монтаж, демонтаж,
пълна сервизна дейност и услуги, проектиране
и дизайн на промишлени и жилищни сгради,
жилищно строителство и ремонт, компютърни
игри в мрежа, проектиране, строителен надзор,
агенция за недвижими имоти, производство,
изкупуване, преработка, съхраняване и търговия
със селскостопанска продукция (растителна и
животинска), цветя, пчелни продукти, риба и
гъби, производство на безалкохолни напитки,
сокове, нектар, кафе и сладкарски изделия,
ресторантьорство и хотелиерство, шивашк и
и плетачни услуги, бродерия, производство и
продажба на шивашки и плетачни изделия,
туристически и информационни услуги, селскостопански услуги и механизация, електроженни
и заваръчни услуги, машинописни и финансовоикономически, преводни, услуги от и на немски,
английски, френски и руски език, изграждане и
експлоатация на магазини за продажба на едро
и дребно на стоки за бита и стоки, произведени
от фирмата и от други фирми, продажба, монтаж
и експлоатация на електронни игри, вътрешен и
международен туризъм, таксиметров външен и
международен транспорт на пътници и товари,
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товаро-разтоварни работи, рекламна, антикварна
и оказионна дейност, както и организиране на изложби с произведения на изкуството, импресарска
дейност в страната и в чужбина, организация на
музикално-артистични, вариететни и шоупрограми, организация, озвучаване и заснемане, видео
записи на тържества и ритуали, организация и
провеждане на състезания, звуко- и видеозапис
на касети и даването им под наем, дърворезба
и всякакви дърводелски услуги – изработка на
шкафове, мебелна дограма и др., както и техният
монтаж, зидаро-мазачески услуги, фризьорски и
козметични услуги и всякаква, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Калин
Богданов Кирилов.
1491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17882/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тифани – България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Владо
Тричков 27, ет. 5, ап. 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, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, лизинг, товарни
и туристически превози в страната и в чужбина,
организиране на курсове за обучение на водачи
на МПС, превозвачески услуги и всякаква друга
разрешена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Райна Георгиева Кънчева, която го управлява и представлява.
370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18286/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс АХТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, Бухово, ул. Захари Попов 26, с предмет на дейност:
строителство и строително-монтажни работи,
инженерингова дейност, транспорт, спедиция,
превозна дейност и услуги, складова дейност,
търговия, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Христо Георгиев Тодоров,
който го управлява и представлява.
371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17877/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Догифешън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к Младост 4, бл. 430,
вх. 2, ет. 4, ап. 47, с предмет на дейност: мода
за кучета, производство и търговия с дрехи и
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аксесоари за домашни любимци, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност,
маркетинг, реклама и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Асен Венциславов Янакиев и Гергана Иванова
Янакиева и се управлява и представлява от Асен
Венциславов Янакиев.
372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18559/2007 вписа в търговския регистър
дру жест во с ог рани чена от говорност „Екса
прайм“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Кестен 24, с
предмет на дейност: консултации и проучвания
в областта на проектирането и строителството,
организиране на семинари и обучения, консултантски услуги, изготвяне на проучвания във връзка
с екологията и опазването на околната среда,
вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с
недвижими имоти, маркетинг и рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество,
строителство, транспортни услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Екса“ – АД,
и „Прайм консултинг“ – ООД, и се управлява и
представлява от Владислав Георгиев Георгиев.
373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17994/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фергоран 2007
и Асосиадос“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Георг
Вашингтон 41, с предмет на дейност: строителство, сделки с недвижимо имущество – покупкопродажба и наеми, сключване на международни
договори в областта на строителството и износ
на работна ръка, производство на стоки с цел
търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни услуги, вкл. и международни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски,
турагентски, информационни и рекламни сделки
и услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни сделки,
всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Агустин Фернандес Де Ла Пеня,
Мария Де Лос Десампарадос Себайос Горостиса
и Агустин Фернандес Себайтос и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18555/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Филинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, кв. Мусагеница, бл. 107, магазин 2 – партер, с предмет
на дейност: бръснаро-фризьорски и козметични
услуги, търговия (вътрешна и външна, на едро и

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

на дребно) с фризьорско оборудване, козметични
продукти и материали, промишлени, медицински,
битови стоки и други стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица (в страната и в чужбина),
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, всякакъв вид услуги и дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Таня Тодорова
Герасимова, която го управлява и представлява.
375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17966/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Стило
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 375, вх. 1, ет. 7, ап. 40, с предмет на дейност:
проектиране, консултантски услуги, строителна
дейност, обзавеждане, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Николай Валериев Георгиев и Валентина Валериева Георгиева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
376
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18010/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дандара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 222, вх. Г,
ап. 63, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина, посредническа и
производствена дейност, търговско представителство, маркетинг и реклама, всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Тодор Петров
Динчев, който го управлява и представлява.
377
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 18551/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „К.Е.М. енерджи“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 47а, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: проектиране, трансфер на
технологии и ноу-хау, производство на традиционни, алтернативни и възобновяеми източници
на енергия, инвестиции в строителството и недвижими имоти, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
търговия, медиация, както и всякаква друга
дейност, разрешена от закона и неизискваща
специален лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 1000
безналични поименни акции с номинална стойност 200 лв., със съвет на директорите в състав:
Ираклис Георгиос Мавроматидис – председател
и изпълнителен член, Елефтериос Каралефтерис – зам.-председател, и Виолета Коробцеану, и
се представлява от председателя и изпълнителен
член Ираклис Георгиос Мавроматидис.
1791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17699/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Елит
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Илинден 54,
вх. Д, ап. 79, ет. 1, с предмет на дейност: счетоводни
услуги и проверки, предоставяне на икономически,
финансово-счетоводни и данъчни консултации,
проектиране и организация на счетоводно-отчетния процес и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети по реда на Закона за
счетоводството, консултации по изграждането на
интегрирани системи за икономико-математическо
моделиране, проектиране, инженеринг и управленско счетоводство, консултации по интегриране
на информационни системи, лизингова дейност
(след получаване на съответен лиценз) и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Елка Петрова
Тасева, която го управлява и представлява.
1792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18288/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лиив Г“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 208, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, складова
дейност, производство, преработка и реализация
на стоки за бита и селскостопанска продукция,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортноспедиторска дейност в страната и в чужбина,
управление на недвижими имоти, посредническа и представителска дейност (без процесуално
представителство), транспортна и спедиторска
дейност и всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Лиляна Иванова Игнатова,
която го управлява и представлява.
1793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18669/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ве транс БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, кв.
Горубляне, ул. Люляк 6, с предмет на дейност:
транспортни и товаро-разтоварни услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и спедиционни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, както и всякаква друга, незабранена от
закона дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Венцислав Илиев Илиев,
който го управлява и представлява.
1794
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19005/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ред риъл естейт дивелъпърс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 83 – 85, ет. 2,
ап. 9, с предмет на дейност: покупка, продажба
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и замяна на недвижими имоти, построяване,
проектиране и обновяване на сгради за продажба
и представителство за тази дейност, управление
на недвижими имоти, консултации и реклама,
свързани с недвижимите имоти, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 39 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Елмлейх Сървисис Лимитед“ и се управлява и представлява от
управителя Джовани Биондани.
1795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 8563/2006 вписа промени за
„Естел – Д“ – ООД: заличава като съдружник Ива
Константинова Щерева; вписва като съдружник
Милена Йовчева Димитрова; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Ива Константинова
Щерева на Милена Йовчева Димитрова.
906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 11802/2006 вписа промени
за „Биозона“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 450 000 лв.; вписва промени
в дружествения договор.
907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1276/2006 вписа промени
за „Славчев“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мира Любенова Славчева
на Йордан Любенов Славчев; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Любен Йорданов
Славчев на Йордан Любенов Славчев; заличава
като съдружници Любен Йорданов Славчев и Мира
Любенова Славчева; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Славчев“ – ЕООД; вписва промяна
на предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; едноличен собственик
на капитала е Йордан Любенов Славчев, който
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
908
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 11075/2006 вписа промени за „Пропърти инвестмънтс енд консултейшънс“ – ЕООД:
заличава като управител Велко Мирчев Велков;
вписва като управител Албена Вълкова Корчева;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Възраждане“, бул. Константин
Величков 149 – 151; дружеството се управлява
и представлява от управителя Албена Вълкова
Корчева; вписва промени в учредителния акт.
909
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7863/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „С – индъстри“ – АД.
910
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 7863/2005 вписа промени за „С – индъстри“ – АД: вписва увеличение на капитала от
50 000 лв. на 100 000 лв. чрез издаване на нови 500
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акции на приносител с номинална стойност 100 лв.;
заличава като членове на съвета на директорите
Радосвета Кирилова Веселинова, Ина Стоянова
Шиндарова и Маргарита Ценова Мирчева; вписва нов съвет на директорите в състав: Чудомир
Якимов Атанасов – председател и изпълнителен
директор, Александър Чудомиров Атанасов – зам.председател, и Маргарита Стойнева Александрова,
дружеството се управлява и представлява от изпълнителен директор Чудомир Якимов Атанасов.
911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 6504/2005 вписа промени
за „Т реклама“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Сениха Расим Мехмедали
на Омер Фарук Ерен; заличава като съдружник
и управител Сениха Расим Мехмедали; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Перформанс
студио“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Омер Фарук Ерен, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва промяна в
предмета на дейност: рекламна дейност, импресарска дейност, вътрешна и външна търговия с
всякакви стоки и други вещи, импресарска дейност, вътрешна и външна търговия с всякакви
стоки и други вещи, маркетинг, импорт, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, сделки с недвижими имоти, реконструкция на съществуващи и
изграждане на нови мощности, експлоатацията
им, сделки с тях, посредническа, представителска,
агентска дейност на български и чуждестранни
организации, транспортна дейност, ту ризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, спедиторска
дейност и други търговски дейности, разрешени
със закон; вписва нов дружествен договор.
912
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 9782/2005 вписа промени за „Централ
парк хотел“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 2 895 000 лв.;
капиталът е увеличен чрез непарична вноска на
стойност 2 890 000 лв. съгласно съдебно-техническа
експертиза, приета с определение от 22.ХІІ.2006 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
2 състав, по дело № 456/2006; вписва изменения
и допълнения в учредителния акт.
913
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 13641/2004 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Адел – Хубетер – Весела
Кисьова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Адел 1“ – ООД.
914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3299/2004 вписа промени за
„Супермаркети Еко“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Любомир Николов
Ников на Никола Арангелов Ников; заличава
като едноличен собственик на капитала Любомир
Николов Ников; заличава като управител Валентина Христова Щупалова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Никола
Арангелов Ников; вписва нов учредителен акт.
915
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 530/2004 вписа промени за „Панорама
сити“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
от 5 390 000 лв. на 5 816 000 лв.; вписва промяна
в дружествения договор.
916
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 5751/2004 вписа промени за „Ружие“ – АД:
заличава членовете на съвета на директорите в
състав: Пламен Христов Зайков, Петър Ненков
Петров и Байрие Рамадан Мехмед; вписва нов
съвет на директорите в състав: Росица Кръстанова Петрова – изпълнителен директор, Спаса
Паунова Чечкина – председател, и Теменужка
Кръстанова Пенева; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор
Росица Кръстанова Петрова.
917
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 14422/2006 вписа промени
за „Авея“ – ЕООД: вписа промяна в седалището
и адреса на управление – София, район „Лозенец“,
ул. Богатица 26, ет. 2, ап. 7; вписва промяна на
предмета на дейност: строителство на жилищни
и смесени сгради и съоръжения за обществено
обслужване, отделни видове строителни и монтажни работи, ремонт на недвижими паметници
на културата, строителство на автомагистрали и
пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено
ползване, метрополитени и съоръжения към тях,
общински пътища, улици и съоръженията към
тях и елементи на транспортна инфраструктура,
търговия, издателска дейност, туроператорска и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с нефтопродукти,
продукти на нефтохимията и гориво-смазочни
материали, вътрешна и външна търговия, реекспорт, търговско представителство, посредничество
и агентство, вкл. с недвижими имоти, вътрешен
и международен туризъм, услуги, търговия с
черни, цветни и други метали в съответствие
с изискванията на законодателството, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, откриване и стопанисване на обекти за
хранене и развлечение, търговия с вино и спиртни
напитки, търговия с хранителни продукти и други
стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство с цел
продажба на всички видове стоки от промишлен
и хранителен вид, външна и вътрешна търговия,
в т.ч. внос и износ, рекламна, авторска, сделки
с интелектуална собственост, представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица и всякакъв
вид търговска дейност, незабранена със закон;
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на
10 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17180/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Динамик груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 30, вх. Г, ап. 65,с предмет на дейност:
ремонт и поддръжка на коли, камиони и оборудване, търговия с резервни части, внос и износ на
резервни части и консумативи, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Галин Янакиев Ганчев, който го управлява и
представлява.
1492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18628/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пирин
вю къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Г. С.
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия със стоки
и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, всяка дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или
регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид
Питър Мадли и Кетрин Алисън Пели Мадли,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19047/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интер стар експертизи“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, пл.
Народно събрание 3, ет. 5, с предмет на дейност:
счетоводна и консултантска дейност, управление
и изпълнение на услуги в различни области,
сделки с недвижими имоти, туристическа и
транспортна дейност, търговско представителство
(комисионерство, посредничество и агентство) в
страната и в чужбина, проектантска, рекламна,
дизайнерска и информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, изкупуване, производство и продажба на всякакви стоки и услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос,
износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови,
реекспортни и спедиторски сделки и операции,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Йорданка Борисова Каменска, която
го управлява и представлява.
1494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18691/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Г и Д имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул.
Ястребец 20, вх. Б, ет. 1, ап. 34, с предмет на
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дейност: покупка на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Белчев Бинев и Димитър Евгениев
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19065/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Роял – М 67“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
1, бл. 109, вх. Г, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: посредничество и консултации при сделки
с недвижими имоти, компютърни услуги, проектиране, строителство, козметични и фризьорски
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ирена Минчева
Димитрова, която го управлява и представлява.
1496
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф.д. № 19054/2007 вписва промени за „Ариес
Ин“ – ООД: вписва прехвърляне на 3437 дружествени дяла от Албена Любенова Иванова на Иво
Ангелов Иванов и 3395 дружествени дяла от Мария
Любомирова Шагова на Иво Ангелов Иванов;
заличава като съдружници Мария Любомирова
Шагова и Албена Любенова Иванова; вписва като
едноличен собственик на капитала Иво Ангелов
Иванов; дружеството продължава дейността си
като „Ариес Ин“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Иво
Ангелов Иванов.
1497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19432/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „СПС лизинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Пиротска 3, безистена, с предмет
на дейност: лизинг на автомобили, вътрешна и
външна търговия (внос, износ, реекспорт), спедиция, производство на стоки, складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
рекламна, маркетингова, лизингова дейност, придобиване и сделки с недвижими имоти и вещни
права върху недвижими имоти, движими вещи
и стоки, строежи, подобрения и обзавеждане на
недвижими имоти с цел управление, отдаване
под наем и на лизинг (финансов и оперативен),
всякакви обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за управление, наем
и лизинг, франчайзинг, сделки с интелектуална
собственост, лицензионни сделки, консултантска
дейност и всякаква друга търговска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 350 000 лв., със
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съдружници Славейко Светлев Шишков и Божидар Ангелов Ангелов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 15917/2007 вписва промени
за „Евъргрийн България“ – ЕООД: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 6000 лв.
на 3 622 000 лв.; вписва като съдружник „Кохали
Ентърпрайзис Къмпани Лимитед“ – ЕООД, Р.
Кипър; дружеството продължава дейността си
като „Евъргрийн България“ – ООД; вписва нов
устав (дружествен договор) на дружеството.
1499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 18378/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Пингвините“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Огоста 2,
с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, търговска дейност в страната
и в чужбина, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а тези, за които се изисква
разрешителен режим, след получаване на издадено
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 1 938 500 лв., разпределен в 1 938 500
обикновени поименни безналични акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една,
от които 1 908 500 лв. са внесени чрез непарична
вноска – недвижими имоти и движими вещи на
стойност 1 908 500 лв. съгласно тройно съдебнооценителна експертиза, приета с определение от
26.Х.2007 г. на Софийски градски съд, по дело
№ 539/2007, с едноличен собственик на капитала
„Пингвините“ – ООД, със съвет на директорите
в състав: Владимир Николов Георгиев, Златан
Николаев Златанов, Георги Михайлов Развигоров,
Димитър Красимиров Друмев и Георги Янчев
Момчилов, и се управлява и представлява от
Златан Николаев Златанов и Владимир Николов
Георгиев заедно и поотделно, а за сделки над
10 00 лв., само след предварителното одобрение
на съвета на директорите.
1500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18610/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Образцов
дом“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1,
бл. 90А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: поддържане и обслужване на жилищни и обществени
сгради, управление и стопанисване на недвижима собственост по възлагане на собственици,
консултации по въпроси, свързани с недвижими
имоти, етажна собственост и управление на
имоти, посредничество при покупко-продажба
на недвижими имоти, отдаване под наем, лизинг
или аренда, инвестиции и предприемачество,
комисионерство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултантска, маркетингова и рекламна
дейност, туристическа дейност и туристически
услуги, управление на програми и проекти, транспорт и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
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дружници Павлина Ташева Владимирова и Красен
Любенов Владимиров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18824/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Риибилд
МД“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора,
бл. 5А, вх. Б, ет. 3, ап. 29, с предмет на дейност:
строителство, монтажна дейност, производство
и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, реклама,
консултантски услуги, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мариян Иванов Господинов и
Димитър Георгиев Димитров, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18464/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хит
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 314, вх. 1, ет. 5, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия с авточасти, промишлени, селскостопански, битови стоки и услуги, ресторантьорство
(след получаване на необходимите разрешения
за съответната дейност), както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антон Илиев Догазанов,
който го управлява и представлява.
1503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18994/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Геодогс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Българска морава 105, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: проучване и проектиране във всички области на строителството и
териториалното и селищно устройство, сделки
с недвижими имоти, строителство и ремонти,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лъчезар Бог
данов Тончев и Бойко Лъчезаров Тончев и се
управлява и представлява от Лъчезар Богданов
Тончев.
1504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19011/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тити – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, бул. Ломско
шосе 81, 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, спедиционни, превозни и таксиметрови услуги, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информа-

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ционни програмни, импресарски и др., покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, внос, износ и сервиз на
автомобили и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Илиан Илиев Миленков, който го управлява и
представлява.
1505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18916/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МТ
и Д консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Обеля 2, бл. 202, вх. Б, ет. 5, ап. 37, с предмет на
дейност: разработване и управление на проекти,
търговско представителство и посредничество,
консултантска дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ангел Георгиев Павлов,
който го управлява и представлява.
1506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17645/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нерон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 115, вх. Г, ет. 7, ап. 89, с предмет на дейност:
импорт, експорт и реекспорт на стоки, бартерни,
компенсационни и други специфични сделки и
операции, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, електронна търговия,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски,
счетоводни и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, дизайн, маркетингова и охранителна
дейност на физически и юридически лица, превоз
на товари в страната и в чужбина, посредническа
дейност по наемане на работа в страната и в
чужбина и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Росен Георгиев Антов, който го управлява и представлява.
1507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 1068/2007 вписва промени
за „Мастер Н“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Надя Стефанова Кънчева-Курудимова на Елена Борисова Костова;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Мастер Н“ – ООД; вписва като съдру жник
и управител Елена Борисова Костова; вписва
нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от Надя Стефанова
Кънчева-Курудимова и Елена Борисова Костова
заедно и поотделно.
1508
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18857/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бета трейд 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 420, вх. Б, ет. 4, ап. 32, с предмет на
дейност: ремонт и обслужване на промишлена
електроника, автосервизни услуги, предоставяне
на разнообразни услуги на физически лица и
фирми, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Кънчев Кънев, който го
управлява и представлява.
1509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18975/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Ей Интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“,
бул. Любляна 46, ет. 3, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество
на българск и и ч у ж дест ранни физическ и и
юридически лица в страната и в чужбина, външнотърговска 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, проучване, проектиране,
предприемачество, ст роителна, ст роителномонтажна и инженерингова дейност, ремонт и
ново строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с недвижими имоти, комисионерска и
брокерска дейност, производство на изделия за
строителството и архитектурния дизайн, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стоян Георгиев
Стоилов, който го управлява и представлява.
1510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18345/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диджитал
технолоджи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Чаталджа
34, с предмет на дейност: дейности в областта на
компютърните технологии, дейности, свързани с
бази данни, разработване на софтуер, продажби на
офистехника, системи за контрол и видеонаблюдение, проектиране и изграждане на схеми, внос
и износ, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Йорданов Николов и Цветомир
Николаев Янев и се управлява и представлява
от Ивайло Йорданов Николов.
1511
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18980/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви Ер Ви Клима“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, ул.
Тодорини кукли, бл. 21, вх. В, ет. 14, ап. 230, с
предмет на дейност: климатизация, вентилация и
отопление, внос и износ на климатични и вентилационни части и агрегати, доставка, продажба,
проектиране, монтаж, пускане в експлоатация и
сервизно обслужване на вентилационни, отоплителни, климатични, технологични, въздухопочистващи и енергоспестяващи инсталации и
системи, инсталации за слънчева, геотермална
и отпадна топлинна енергия, оптимизиране на
топлинни процеси, битова и промишлена климатизация, инженерингова дейност в областта
на отоплителни, вентилационни и климатични
системи, инсталиране на професионални, индивидуални и индустриални климатични, отоплителни и вентилационни системи, консултантска,
проектантска и посредническа дейност, дейност
на търговско представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
транспортна дейност, всякакви външнотърговски сделки, маркетингова и рекламна дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Вероника Димитрова Канелова и Рая Иванова
Петрова и се управлява и представлява от Лазар
Георгиев Баймаков.
1512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18535/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ай.Кю.Си. – интернешънал куалификейън сентър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Георг Вашингтон
17, с предмет на дейност: професионално обучение,
изследователска и консултантска дейност, маркетингови проучвания, оказване на професионална
помощ на български предприятия и организации
във връзка с усвояване на средства от европейските фондове, подбор на персонал и разработване
на специализиран софтуер в тази област, сделки
с недвижими имоти, предприемаческа дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, търговска
и комисионна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „С.Е.В.А.“ – АД,
и се управлява и представлява от управителя
Паоло Вентурини.
1513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18452/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Идиче“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Якубица
19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
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комисионни, спедиционни сделки, отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Самюел Греъм Рутерфорд, който го управлява
и представлява.
1514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф.д. № 8004/2007 вписва промени за „Пловдив
инвестмънт пропъртис“ – ЕАД: заличава като
едноличен собственик на капитала „Феста Холдинг“ – АД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Винком“ – АД; вписва нов устав,
приет с решение на едноличния собственик на
капитала от 20.IX.2007 г.
1515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Венчър – 95“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Панчарево“, с.
Казичене, ул. Прогрес 7, с предмет на дейност:
авторемонтни и автобояджийски услуги, търговия с хранителни и селскостопански продукти,
промишлени стоки, стоки за бита, консултантски
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, транспортна и спедиторска дейност
(след издаване на лиценз и по съответния ред),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петър Венелинов Кръстев, който го
управлява и представлява.
1516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19059/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул
пей систем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бигла 30,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни
услуги в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и всякаква
стопанска и производствена дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Михаил Анатолиевич Глазирин, който
го управлява и представлява.
1517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18698/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Риц
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бул.
Петко Ю. Тодоров, бл. 1, вх. А, ет. 13, ап. 102,
с предмет на дейност: счетоводни услуги, съставяне и заверки на финансови отчети, стро-
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ително-ремонтна дейност, външна и вътрешна
търговия, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Росица Димитрова Христова и Христо Василев
Христов и се управлява и представлява от Росица Димитрова Христова.
1518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18440/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Би Ейч
логистик“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ж.к. Павлово,
ул. Красна китка 15А, с предмет на дейност:
т ра нспор т, лог ис т и к а, т ърг овск а дей нос т в
страната и в чужбина, посредническа дейност,
търговия с недвижими имоти, внос, износ, ноухау, отдаване на жилищни и нежилищни площи
под наем, транспортна дейност, производство,
изкупуване и т ърговия със селскостопанска
продукция, интернет, маркетинг, туристическа,
ст роителна, прог рамно-тех ническа, както и
всякаква друга дейност, позволена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдру ж ници Бистра Златанова
Костадинова и Христина Кирилова Борисова,
които го управляват и представляват заедно.
1519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18647/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Май дрийм
хоумс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, свързана предимно с недвижими
имоти, вкл. и пътнически и товарни услуги в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Табата Ан Чапман и Торенс Дейвид Уилсън и се
управлява и представлява от управителя Табата
Ан Чапман.
1520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18721/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Били
консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Г. С.
Раковски 132, ет. 3, с предмет на дейност: консултантска дейност, както и друга търговска и
икономическа дейност, преводи от български език
на чужди езици и от чужди езици на български
език (преводаческа дейност), информационни и
рекламни услуги, човешки ресурси, счетоводни
услуги, покупко-продажба на движими и недвижими имоти и ограничени вещни права върху
тях, закупуване на предприятия или части от
тях, както и всякакви други дейности и сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Тодор Димитров Дочев, Биляна Стефанова Гяу-
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рова-Вегертседер и Христо Любомиров Иванов
и се управлява и представлява от Йорданка
Стефанова Минчева.
1521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18804/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корал 59“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Христо Трайков 8Б, вх. 1, ет. 9, ап. 42, с предмет на
дейност: вътрешен и международен транспорт,
спедиция, консултантска дейност, производство
и търговия (вътрешна и външна) с всякакви
стоки и услуги, незабранени от законодателството, вътрешно- и външнотърговска дейност,
рекламна дейност, вътрешен и международен
туризъм, мениджмънт и експлоатация в областта
на туризма, хотелиерство и ресторантьорство,
внос, износ и търговско посредничество, комисионерски и консигнационни услуги, агентство
и представителство (без процесуално) на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякакви други
стопански и търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 20 000 лв., с едноличен собственик на
капитала Костадинка Георгиева Георгиева, която
го управлява и представлява.
1522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18601/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аутоексперт
експрес“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 4,
бл. 448, вх. Г, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, внос и
износ на материали, машини и резервни части,
маркетинг и посредничество, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Валентин Рангелов
Рангелов, Кръстьо Бонев Тошев и Милан Павлов Миланов и се управлява и представлява от
Валентин Рангелов Рангелов и Кръстьо Бонев
Тошев заедно и поотделно.
1523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 18662/2007 вписа промяна за „Карина
2000“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Пловдив, ул. Момчил войвода 9, в
София, район „Панчарево“, с. Казичене, Северна
промишлена зона, ул. Индустриална 3.
1524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18545/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БН консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Московска 23, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупко-продажба, управление, вкл. отдаване под
наем на недвижими имоти, вътрешно и външно
обзавеж дане, рек лама, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
вътрешен и международен транспорт, туризъм,
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спедиторски и други услуги, търговия на едро и
дребно и внос и износ на всякакви стоки, позволени със закон, покупка на стоки или други
вещи с цел тяхната препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Богомил Славчев
Николов, който го управлява и представлява.
1525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18654/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Про 2 инвест
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. 11-ти август
1, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти с цел препродажба, отдаване
под наем или собствено ползване, управление на
недвижими имоти, строителство и строителни
и монтажни дейности, импорт и експорт, консултантски и посреднически услуги, рекламна
дейност, транспортна дейност, както и всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Кириакос Метис, Алаксандрос
Александру, Катерина Микаел и Константинос
Александру и се управлява и представлява от
Алаксандрос Александру и Павлос Метис заедно.
1526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18396/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лиана 84“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у правление Софи я, район „Кремиковци“, с.
Горни Богров, ул. Христо Ботев 37, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с дрехи,
обувки, чанти, промишлени и хранителни стоки,
алкохолни и безалкохолни напитки, месо и месни
продукти, ресторантьорство, транспортно-спедиторски услуги, хотелиерство и разкриване на
питейни заведения, търговия с недвижими имоти, строително-монтажна дейност, автосервизна
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, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги и всякакви други
дейности, незабранени със закон (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Липка Георгиева Петкова, която го
управлява и представлява.
1527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18749/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бучов консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Мальовица 3, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност:
строителство, покупко-продажба и управление на
недвижими имоти, покупка на стоки и вещи с цел
препродажба, продажба на стоки от собствено
производство, консултантски услуги, вътрешна
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и външна търговия, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Христо Петров Бучов, който го управлява
и представлява.
1528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18369/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Шубокс
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Св. св.
Кирил и Методий 44, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство и покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, франчайзингови сделки,
покупко-продажба и търговска експлоатация на
търговски обекти на територията на страната,
сделки с интелектуална собственост, комисионна,
спедиционна, лизингова, рекламна, информационна и импресарска дейност, както и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Шубокс“ – ООД, и
Петар Дулич и се управлява и представлява от
Ваня Богомилова Дрянкова.
1529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18252/2007 вписа в търговския регистър
д ру жест во с ог рани чена о т говорност „Генс
Дива“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Васил
Левски 109, с предмет на дейност: придобиване,
управление и експлоатация на недвижимости,
други сделки с недвижими имоти, вкл. отдаване
под наем и продажба и права върху тях, строителство, инвеститорски контрол, реконструкции,
ремонти и строителни услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, кетеринг услуги, продажби
на едро и дребно, транспортни услуги, както и
сделки с финансови активи за своя сметка и други
търговски сделки, незабранени със закон, покупка
на стоки или други вещи с цел 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, хотелиерски, т у ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Хърсев Ко.“ – КДА,
и „Далениа“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Емил Манолов Хърсев.
1530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18454/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Рик технолоджи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Слатинска, бл. 45, вх. В, ет. 7, ап. 65, с предмет
на дейност: строителни и строително-ремонтни
услуги, предоставяне на машини и съоръжения
под наем, ремонтни дейности по отоплителни
инсталации и котелни помещения, ремонт на
аудио- и визуална техника, счетоводни и одиторски услуги и консултации на юридически и
физически лица, съставяне на годишни финансови
отчети, разработка и трансфер на технологии,
транспортни услуги – лек пътнически и товарен,
таксиметров превоз, търговия на едро и дребно,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Радка Димова Димова, която го
управлява и представлява.
1531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18595/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юл импорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 214, вх. А, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна, складова, превозна, лицензионна и
дейност в областта на авторските права, интелектуална собственост, софтуерни услуги, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингова
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, маркетинг,
консултантска дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Юлия Недялкова Григорова, която
го управлява и представлява.
1532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18093/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Б – проект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 38,
вх. В, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност: проектиране на сгради, пътища и съоръжения, предприемачество, строителство, надзор, консултантски
услуги, оценка и управление на земи и имоти,
търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Захари Емилов Божилов
и Гергана Стефанова Русева-Божилова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 9148/97 вписва промени
за „Р.А.П.А.С. – 97“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Емил Иванов Русинов; вписва прехвърляне на
500 дружествени дяла от Емил Иванов Русинов
на Иво Емилов Русинов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Иво Емилов
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Русинов; дружеството ще се управлява и представлява от Иво Емилов Русинов и Любомир
Темелков Бояджиев заедно и поотделно.
1534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 15771/95 вписва промени
за „Ге & Ди“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от „Пауърнет“ – ООД, на
Георги Любенов Георгиев; заличава като съдружник „Пауърнет“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Банкя“,
ул. Александър Стамболийски 4; вписва нов
дружествен договор.
1535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 11627/2005 вписва промени за „Спартак – ту рс“ – А Д: заличава като членове на
съвета на директорите Дончо Анастасиев Дончев, Юлия Харалампиева Костова и Диляна
Димитрова Георгиева; вписва като членове на
съвета на директорите Ал Саиида Раван Ахмед
Тхабит Ал Саид – председател и изпълнителен
член, Фейсал Амур Мохамед Ал Риами и Георги
Боянов Крумов – зам.-председател; дружеството
ще се представлява от зам.-председателя на СД
Георги Боянов Крумов винаги заедно с друг член
на съвета на директорите.
1536
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11627/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Спартак – турс“ – АД.
1537
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 4377/2005 вписва промени за „Българско строително предприятие“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в район
„Оборище“, ул. Московска 3, ет. 4, ап. 2; вписва
промяна на наименованието на „Смоук Екс – Про
БГ“ – ООД; вписва промяна в предмета на дейност: лазерна терапия, проектиране, строителна
дейност и ремонти на недвижими имоти, инженеринг, търговия с недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия, производство и търговия
с промишлени, хранителни, селскостопански,
битови стоки, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; вписва промени
в дружествения договор съгласно протокол от ОС
на съдружниците от 20.XI.2007 г.
1538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 13103/2005
вписва прекратяването на „Фор хоум“ – ЕООД, и
го обявява в ликвидация, с ликвидатор Николаос
Галитис и със срок за ликвидацията 8 месеца.
1539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 6530/2005 вписва промени
за „Би Джи Ел Резиденс“ – ООД: вписва като уп-
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равител Богомил Цветков Маринов; дружеството
ще се управлява и представлява от Емил Цветков
Маринов и Богомил Цветков Маринов заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
1540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18770/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВВ – билстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул.
Черковна 43, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, предоставяне на услуги в сферата
на строителството и строително-монтажните
дейности, посредническа дейност, внос, износ,
ноу-хау, счетоводни услуги, представителство
на физически и юридически лица в страната и
в чужбина, лизингова, туристическа, транспортна, строителна дейност, както и всякаква друга
дейност, позволена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Василена Петрова
Василева, която го управлява и представлява.
1541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18478/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нетспейс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 144, вх. Б,
ет. 9, ап. 63, с предмет на дейност: предоставяне
на софтуерни услуги, уебдизайн, разработване и
поддържане на програмни продукти и компютърни мрежи, сделки с интелектуална собственост,
консултантска и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Велека Софт“ – ЕООД, и „Уебвариант“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от управителите
Митко Колев Георгиев и Велислав Руменов Вълов
заедно и поотделно.
1542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17945/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Милионер.
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 150,
вх. В, ап. 168, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени стоки и стоки за
потребление, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопански произведения от растителен
и животински произход и стоки на хранителновкусовата промишленост, маркетинг, ноу-хау,
информационна и програмна дейност, международен и вътрешен туризъм, спедиторска дейност,
търговско посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни фирми
и физически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, строителна, външнотърговска, посредническа дейност и сделки
с недвижими имоти, издателска и импресарска
дейност, рекламни услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Камен Тодоров Червеняков и
Жанета Кирчева Баирева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1543
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18473/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИКБ Ведис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла
черква, бл. 6, вх. А, ет. 11, ап. 41, с предмет на
дейност: консултантски услуги, проектиране и
строителство и други търговски сделки, незабранени със закон, 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, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Борисов
Кърнев, който го управлява и представлява.
1544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18757/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софико инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, бл. 8, вх. Г, ет. 3, ап. 61, с предмет на
дейност: търговска дейност, импорт-експорт,
придобиване и управление на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, строителство
и ремонт на жилищни и нежилищни сгради,
консултантска и посредническа дейност, както
и всякаква друга дейност, за която няма забрана
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Анна Владимировна Левашова, която
го управлява и представлява.
1545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18137/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивалаб – самостоятелна медико-техническа
лаборатория“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 104, вх. Г, ет. 5, ап. 68, с
предмет на дейност: лечебно-възстановителна
медико-техническа дейност, изработване на зъбопротезни конструкции, сделки с недвижими
имоти, проектиране, строителство, вътрешен
дизайн, рекламна дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна складова, превозна дейност, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни физически или юридически лица,
внос и износ на стоки, информационна, програмна,
импресарска дейност, както и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Василев Василев,
който го упралява и представлява.
1546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18485/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хюман
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тинкс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Милин камък 5,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: консултантски,
маркетингови и рекламни услуги, вкл., но не само,
организиране на промоционални, маркетингови,
рекламни и имиджови събития, мероприятия и
конференции, както и комисионерство, агентство,
търговско представителство, търговия с разно
образни стоки и продукти, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юлия Руменова Медичкова и Любомир Стефанов Острев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19023/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „МВС
лайт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 303, вх. 2, ет. 14, ап. 122, с предмет на дейност:
строителство и търговия с недвижими имоти,
посредничество, представителство и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантски
услуги, асемблиране, доставка и продажба на
компютърни системи и компоненти, продажба и
разработка на приложен софтуер, мултимедия и
мултимедийни продукти, сервиз на компютърна
и офистехника, проектиране и изграждане на
локални мрежи и доставка на интернет услуги,
външно- и вътрешнотърговска дейност, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство, спедиторска
и транспортна дейност в страната и в чужбина,
издателска и печатарска дейност, разрешена със
закон, обучение, квалификация и преквалификация, производство на всякакви стоки и услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йорданка Георгиева Накова и Александър Максимов Наков,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 4002/2007 вписва промени
за „Експорт Интернешънъл 07“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик и управител
Красимир Альошев Коцев; вписва като едноличен собственик и управител Евгени Радков
Василев; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Красимир Альошев Коцев на Евгени
Радков Василев; дружеството ще се управлява и
представлява от Евгени Радков Василев; вписва
нов учредителен акт.
1549
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18926/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Зария“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ж.к. Яворов, бл. 21, вх. Б, ет. 3,
ап. 5, с предмет на дейност: правни и маркетинг
консултации, проучвания, услуги, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантска,
рекламна, импресарска дейност, както и всякаква
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друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Светозар Светозаров
Абрашев и Мария Георгиева Найденова-Абрашева
и се управлява и представлява от управителя
Анна Петрова Найденова.
1550
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 17048/2007 вписва промени за „Уи
билд“ – АД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Ангел
Кънчев 31; заличава като член на съвета на директорите Владислав Цанков Диков; вписва като
членове на съвета на директорите Христо Христов
Сираков и Георги Александров Андреев; вписва
съвет на директорите в състав: Сашо Христов
Сълков – председател и изпълнителен директор,
Стефан Христов Сълков, Христо Христов Сираков – изпълнителен директор, и Георги Александров Андреев; дружеството ще се управлява
и представлява от изпълнителните директори
Сашо Христов Сълков и Христо Христов Сираков
заедно; вписва нов устав на дружеството, приет
на ОС на акционерите, проведено на 21.XI.2007 г.
1551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18887/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Универс – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, ул. Проф. Стоян Киркович 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, външнотърговски сделки, покупка,
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупко-продажба на земеделска земя,
консултантски и финансово-счетоводни услуги,
превоз на пътници и товари, търговия на едро
и дребно, производство и търговия с всякакви,
незабранени със закон промишлени стоки и стоки
за бита, организиране на курсове за обучение,
квалификация и преквалификация на граждани,
преводачески и паспортно-визови услуги, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Георги Николов Георгиев, който го
управлява и представлява.
1552
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11990/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Трим ЛМ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 330, вх. Ж, ет. 4,
ап. 137, 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, транспортна
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дейност и услуги, внос на автомобили и резервни
части за тях, складови 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, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със
съдружници Тодор Трифонов Мирчев и Иван
Николов Лесков и се управлява и представлява
от Ралица Димова Мирчева.
1553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 11990/2000
вписва прекратяването на „Трим ЛМ“ – ООД,
и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Тодор
Трифонов Мирчев и със срок за ликвидация 6
месеца.
1554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.IX.2007 г. по ф.д. № 4932/2000 вписва промени
за „Ирети Ко.“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Цветана Славова Попова
на Ирена Георгиева Димитрова; заличава като
съдружник Цветана Славова Попова; вписва като
едноличен собственик Ирена Георгиева Димитрова; дружеството продължава дейността си като
„Ирети Ко.“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Цар Самуил 3, ап. 2; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Ирена Георгиева Димитрова.
1555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 11754/2004 вписва промени
за „Мастер плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 15 дружествени дяла от Пламен Веселинов
Троански на Минчо Антонов Антонов; вписва като
съдружник Минчо Антонов Антонов; дружеството
продължава дейноста си като „Хиттийм“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Студентски“, ул. Университетски
парк 1, ет. 2, ателие 2; дружеството ще се управлява
и представлява от Пламен Веселинов Троански
и Минчо Антонов Антонов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
1556
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 1330/2004 вписва промени за „Елпина
фуудс“ – АД: вписва нов устав, приет на ОС на
акционерите, проведено на 19.Х.2007 г.
1557
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 16443/2006 вписва промени
за „Кар Инс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 23
дружествени дяла от Костадин Тодоров Илиев на
Светослава Гаврилова Иванова и 5 дружествени
дяла от Костадин Тодоров Илиев на Алексей Кирилов Терзиев; вписва като съдружници Светослава
Гаврилова Иванова и Алексей Кирилов Терзиев;
дружеството продължава дейността си като „Кар
Инс“ – ООД; вписва дружествен договор (устав).
1558
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16443/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кар инс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 116, вх. Д, ет. 1, ап. 79, с предмет на дейност:
дейност на агентство и представителство на застрахователни компании, търговско представителство, външна и вътрешна търговия, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Костадин Тодоров Илиев, който го
управлява и представлява.
1559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17570/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Денва
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 256, вх. Б, ет. 5, ап. 39, с предмет на дейност:
вът решно т ърговска и външноикономи ческа
дейност, търговия с промишлени, хранителни,
битови стоки, автомобилни части и автоаксесоари, авторемонтни услуги и сервиз, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, пътнически и товарни транспортни превози в страната и в чужбина, рекламна дейност,
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Панагос
Василиос Димостенис и Денимир Симеонов
Ваклев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
1560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17339/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бест риал
естейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Аспарух
60, ет. 4, ап. 4, с предмет на дейност: търговия с
недвижими имоти, търговия и разпространение
на печатни издания в страната и в чужбина,
издателска и печатарска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, конструиране и
изработване, както и технологична екипировка
за изработването им, разработване на технологии за обработване на материали, проектиране
на производствени участъци и изработване на
техническа документация, търговия с всякакви,
разрешени със закон стоки, представителство,
посредничество и комисионерство, консултантска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Алла Пантелеймонова Иванова, Виталий Иванов и Дафина
Делчева Зафирова и се управлява и представлява
от Алла Пантелеймонова Иванова и Виталий
Иванов заедно и поотделно.
1561
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18517/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„К енд Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Мана-
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стирски ливади, ул. Лъвски рид 4, бл. 5, вх. 1,
ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: покупкопродажба на алкохолни и безалохолни напитки,
цигари и тютюневи изделия, външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Калин Валентинов Маджарски, който го управлява и представлява.
1562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17478/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„СБЕ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост,
бул. Александър Малинов 1, търговски център
„Принцес“, магазин Б – 8, с предмет на дейност:
внос, износ, продажба на едро и дребно на дрехи,
обувни продукти, аксесоари, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 160 000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Елит Фуутуеар“ – АД, и се управлява и представлява от
управителя Георгос Сахинис.
1563
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 14529/2007 вписва промени
за „АМГ груп 07“ – ООД: вписва прехвърляне
на 8 дружествени дяла от „Алба БГ“ – ЕООД,
на „Залба БГ“ – ЕООД, и 8 дружествени дяла от
„Маринър“ – ЕООД, на „Мн – Калиста“ – ЕООД;
заличава като съдружници: „Маринър“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 1428/2007 по описа на Пловдивския ОС), и „Алба БГ“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1161/2005 по описа на СОС); вписва като
съдружници: „Мн – Калиста“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 4685/2007 по описа на Пловдивския окръжен съд), и „Залба БГ“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 16563/2007 по описа на СГС).
1564
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18639/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мимра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски
63, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Угур Топал,
който го управлява и представлява.
1565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 8984/2006 вписва промени
за „Б.М.А. 2002“ – ООД: вписва прехвърляне на 75
дружествени дяла от Димитър Валентинов Илчев
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на Христо Веселинов Григоров; заличава като
съдружник Димитър Валентинов Илчев; вписва
като съдружник Христо Веселинов Григоров.
1566
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 14877/2006 вписва промени
за „Софстрой кънстракшън“ – ЕООД: заличава
като управител Васил Стефанов Адамов; вписва като управители Янко Илиев Кръндаров и
Митко Харалампиев Берберов; дружеството ще
се управлява и представлява от Митко Харалампиев Берберов самостоятелно при сделки до
500 000 лв., а при сделки над 500 000 лв. само
заедно от управителите Янко Илиев Кръндаров
и Митко Харалампиев Берберов; вписва нов
учредителен акт.
1567
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 12863/2006 вписва промени за „Балкан Кемикалс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал от „Балкан – проджекти
мениджмънт“ – ЕА Д, на „Евротор“ – ЕООД;
заличава като едноличен собственик на капитала
„Балкан – проджекти мениджмънт“ – ЕАД (рег.
по ф.д. № 17797/92 по описа на СГС); заличава
като управител Марчело Джаварини; вписва
като едноличен собственик на капитала „Евроторг“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4131/96 по описа
на СГС); вписва като управител Курто Пелле
Калоджеро; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Сердика“, ж.к.
Фондови жилища 211А, вх. Г, ет. 6; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Курто Пелле Калоджеро.
1568
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 7329/2006 вписва промени за „Интелект
лингвистикс“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружестени дяла от Венцеслав Евгениев Попов на
„Интелект консулт груп“ – ООД; заличава като
съдружник и управител Венцеслав Евгениев Попов; дружеството продължава дейността си като
„Интелект лингвистикс“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала „Интелект
консулт груп“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Полина Христофорова
Данова; вписва нов учредителен акт.
1569
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 3274/2006 вписва промени
за „Грийнвил България“ – ЕООД: вписва като едноличен собственик на капитала „Расна“ – ООД,
правоприемник на „Юлалиа“ – ООД; заличава
като управител Ставрула Александрос Хорину;
вписва като управител Моше Хаим Лифшиц;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Диян Манолов Кавръков и Моше
Хаим Лифшиц заедно и поотделно, а при сключване на договори и извършване на плащания в
размер над 10 000 лв. управителите ще представляват дружеството заедно; вписва промени в
учредителния акт.
1570
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 10360/2005 вписва промени за „Балтимор 2005“ – ООД; вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Веселин Христов Тегарков
на Николай Георгиев Топалов, 10 дружествени
дяла от Христо Веселинов Тегарков на Николай
Георгиев Топалов и 10 дружествени дяла от Нели
Стефанова Станкова на Николай Георгиев Топалов; заличава като съдружници Веселин Христов
Тегарков, Христо Веселинов Тегарков и Нели
Стефанова Станкова; заличава като управители
Веселин Христов Тегарков и Христо Веселинов
Тегарков; дружеството продължава дейността
си като „Балтимор 2005“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Николай Георгиев Топалов; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 256, вх. А, ет. 4,
ап. 18; вписва нов учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Николай Георгиев Топалов.
1571
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф.д. № 18622/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Евромаркет къмпани“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, бул. Андрей Ляпчев 51,
с предмет на дейност: управление и реализация
на инвестиционни проекти в недвижими имоти, строителство, покупка, продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти,
представителство, посредничество и агентство,
външноикономическа дейност, маркетингова
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 130 000 лв., разпределен в 1300
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет
на директорите с мандат 3 г. в състав: Боряна
Георгиева Радева – председател, Данислава Михайлова Захариева – член, и Димитър Петров
Илчев – изпълнителен директор, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Димитър Петров Илчев.
1572
Софийският градски съд допуска поправка
на явнва фактическа грешка в решението си от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 17477/2007 по партидата
на „Маврита трейд“ – ООД, относно седалището
и адреса на управление, които да се четат: „София, район „Надежда“, кв. Илиянци, ул. Кирил
Благоев 16“.
1573
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19175/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мечанов
архстудио“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Баба Неделя
8, ап. 6, с предмет на дейност: архитектурно и
строително проектиране, дизайн и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Иванов Мечанов и Иво Георгиев Мечанов и се управлява и представлява
от Георги Иванов Мечанов.
1574
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18616/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„САС строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
Денкоглу 12 – 14, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, ремонтна, лизингова, туристическа,
сервизна, транспортна, програмно-техническа,
ресторантьорска, хотелиерска, посредническа
дейност, внос, износ, ноу-хау, представителство
(без процесуално) на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Цветан
Саздов Колев и се управлява и представлява от
управителя Цветан Саздов Колев.
1575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 10661/97 вписва промени
за „Крис – Р – холдинг“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, ул. Димитър Хаджикоцев 112, офис 1;
вписва промени в дружествения договор.
1576
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18145/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Голф
Вели България администрейшън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Генерал Тотлебен 2А, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: управление, стопанисване, разпореждане и отдаване под наем
на недвижими имоти, управление на проекти за
собствени и чужди недвижими имоти, покупка
и продажба, маркетинг, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална
собственост и недвижими имоти, производство
и покупко-продажба на всякакви стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, незабранени с нормативен
акт или представляващи монопол на държавата,
комисионерска, спедиторска, превозна, складова,
лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Хуан Луис Балмаседа де Аумада Диес,
който го управлява и представлява.
1577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18305/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „РЦ България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Николай Хайтов
2, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
инженеринг, продажба на стоки от собствено про-
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изводство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и наем.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милослав Хартман
и Ян Прокоп и се управлява и представлява от
Таня Клапалова.
1578
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18373/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Матърс пропертис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Вимла Матърс
и Алън Матърс и се управлява и представлява
от Вимла Матърс.
1579
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18530/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вантидж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. България 111, комплекс „Ембаси Суитс“, вх. Д, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и строително-монтажна дейност,
вътрешна и външна търговия, производство и
търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, вътрешен и
международен транспорт, спедиция, консултантска
дейност, икономически анализи, инженерингова
дейност, маркетинг, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Васил Димитров Чалашканов, който го управлява
и представлява.
1580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18680/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Д.П.А. – Непт ун“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Панчарево“,
с. Казичене, ул. Мито Войнишки 42, с предмет
на дейност: транспортни услуги, производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро
и дребно, комисионна и оказионна търговия,
спедиторска дейност, счетоводни, консултантски,
битови услуги, рекламно-информационна, инженерингова, маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество (без процесуално
представителство) на български и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, експорт и реекспорт, както и всякаква стопанска и търговска
дейност, разрешена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Александров
Милошов, който го управлява и представлява.
1581
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18970/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„А лве – технолоджи“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Македония 6, ет. 3, ап. 16, с предмет
на дейност: изграждане, монтаж и поддържане
на локални мрежи, телекомуникационни мрежи, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен
и международен транспорт, вътрешна и външна
търговия, производство и продажба на промишлени стоки и стоки за широко потребление, строително-монтажна дейност, вътрешен и външен
ремонт на сгради, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Велислава Якимова Якимова, която
го управлява и представлява.
1582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1468/2007 вписва промени за „Екобилдинг ДВ“ – ООД: заличава като
управител Богдан Николаев Николов; вписва
като управител Кристиан Симеонов Димитров;
дружеството ще се управлява и представлява от
Кристиан Симеонов Димитров, който може да
сключва сделки над 500 лв., да подписва менителници и записи на заповед, да обременява с
тежести и прехвърля недвижими имоти и МПС
само с нотариално заверено разрешение на съдружниците.
1583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17660/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си
Ар Ем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Банишора, ул.
Охрид, бл. 69, ет. 9, ап. 75, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
информационни технологии и софтуер, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване
под наем на недвижими имоти, както и всякакви
други сделки, незабранени със закон (след снабдяване с необходимите разрешения, когато се
изискват такива). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Симеонов Иванов, който го
управлява и представлява.
1584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1760/2004 вписва промени
за „Ружев и синове“ – ООД: вписва прехвърляне
на 165 дружествени дяла от Людмил Викторов
Ружев на Людмил Людмилов Ружев; вписва като
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съдружник Людмил Людмилов Ружев; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. А, ет. 1,
ап. 1; вписва нов дружествен договор.
1585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 9610/2001 вписва промени
за „Да капо 2001“ – ЕООД: заличава като управител Валентина Николова Малеева; вписва като
управител Галя Ангелова Дарашка; вписва нов
учредителен акт.
1586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 175/2006 вписва промени
за „Мерифарма“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Мохамед С. Абдул Уахаб
на Мария Стоянова Хабиб и 20 дружествени дяла
от Фатин Мохамед Саид Хабиб на Мария Стоянова Хабиб; заличава като съдружници Фатин
Мохамед Саид Хабиб и Мохамед С. Абдул Уахаб; дружеството продължава дейността си като
„Мерифарма“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Мария Стоянова Хабиб; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Мария Стоянова
Хабиб.
1587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18372/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Иван и
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Лагера,
бул. Цар Борис III № 86, вх. А, ет. 4, ап. 12, с
предмет на дейност: строителство и архитектура, металообработване и метали, конструкции,
както и вътрешно- и външнотърговска дейност,
спедиционна, рекламна, консултантска дейност и
предприемачество. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Димитров Димитров и Мариана Димитрова Димитрова и се управлява и представлява от Иван
Димитров Димитров.
1588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 7003/2007 вписва промени
за „Теско корпорейшън“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Георги Борисов Петков; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Георги Борисов Петков
на Стефан Асенов Янакиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Стефан
Асенов Янакиев; дружеството ще се управлява и
представлява от Стефан Асенов Янакиев; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
1589
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 3081/2007 вписва промени за
„Клийвс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 14 668 900 лв. на 25 425 900 лв.;
вписва промяна на учредителния акт.
1590
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19405/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Юнивърсъл Лагера дивелъпънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Хубча
8, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба,
строителство и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всякаква друга незабранена
със заон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 21 276 900 лв., сформиран с непарична вноска – недвижим имот на стойност
21 276 90 0 лв., съгласно съдебно-тех ническа
оценителна експертиза, приета с определение от
21.XI.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 644/2007, с едноличен собственик на капитала
„Юнивърсъл София дивелъпмънт“ – ЕАД, и се
управлява и представлява от управителя Красимир Борисов Зарев и Джонатан Манн заедно.
1591
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18948/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „М Сист“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Каймакчалан 1, вх. Б, ап. 2 – 1,
с предмет на дейност: монтаж и изработка на
метални конструкции, монтажни услуги, ремонт
и сервиз на врати и изделия в областта на дървообработването, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Стефан Иванов Стефанов и Недялко Димитров
Сираков, който го управлява и представлява.
1592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18560/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хидро
Гео“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 30, вх. 1, ет. 9, ап. 30, с предмет на дейност:
инженерингови и проектантски услуги, екологични оценки и концесионни анализи, сделки с
интелектуална собственост, преводачески услуги,
интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и складови сделки, информационни,
програмни, рекламни, импресарски и туристически услуги, производство и продажба на стоки,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, лизингови
услуги, всякаква друга стопанска дейност и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Рада Станчева Станева и Валентин Пенев Вълев,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19409/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Доменика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Григор
Слатински 6, с предмет на дейност: проектиране
и строителство на сгради, строително-монтажни
и технически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантска дейност, хотелиерство и ресторан-
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тьорство, туристическа и туроператорска дейност,
мениджмънт, маркетинг и реклама, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и
юридически лица, производство и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Пенчев Андреев,
който го управлява и представлява.
1594
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18835/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Урбас 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Хубча 8, ет. 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, обзавеждане, дизайн, отдаване под
наем на недвижими имоти, посредническа дейност
при покупко-продажба, строителство и отдаване
под наем на недвижими имоти, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 12 000 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Урбас София“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 5955/2007 по описа
на СГС), и се управлява и представлява от управителя Людмила Георгиева Петрова.
1595
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16865/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алпийски ангели“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Подуяне“,
ж.к. Хаджи Димитър, бл. 176, вх. А, ет. 6, ап. 70,
с предмет на дейност: производство и реализация
на селскостопанска продукция, животновъдство,
гъбопроизводство, събиране на билки, плодове,
охлюви – преработка и реализацията им по съответния ред в страната и в чужбина, производство и реализация на всякакви тестени изделия,
производство на риба и всякакви рибни продукти
и реализацията им в страната и в чужбина, производство и пласмент на цветя, транспортни и
спедиторски услуги на физически и юридически
лица, строителна дейност и предприемачество,
авторемонтни и тенекеджийски услуги, всякакви
дърводелски услуги, бъчварство, разкриване на
оказионни, антикварни, фирмени и бутик магазини, производство и реализация на изделия на
ръчно плетиво, бродерия, текстил, художествен
текстил, тъкани, производство и търговия със
сладкарски, тестени и захарни изделия, топли
и студени закуски, ресторантьорство, търговия
с кафе, сладолед, алкохолни и безалкохолни
напитки, хотелиерство, производство и реализация на резервни части, суровини, машини,
съоръжения и стоки за народно потребление,
външноикономическа дейност, експорт и реекспорт и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Милка Георгиева Тошева и се управлява и представлява от управителя Светослав
Мариов Тошев.
1603
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18181/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КС – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 469, вх. 4, ет. 7, ап. 87, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия
със стоки и услуги, внос и износ на стоки и услуги, търговско посредничество, комисионерска
и консигнационна дейност, рекламна дейност,
проучване на пазари, разработка и реализация
самостоятелно и съвместно с други физически
лица и дружества на конкретни проекти в областта на производството, търговията и услугите,
както и всякаква друга стопанска и търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 л., с едноличен
собственик на капитала Десислава Николаева
Казашка, която го управлява и представлява.
1604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18304/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чони
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев,
ул. Едисон 33, ет. 4, ап. 22, с предмет на дейност:
консултантски услуги в областта на маркетинга,
строителство, консултации по отдаване под наем
на имоти и вещи, производство и търговия със
селскостопанска продукция, вътрешна и външна
търговия, други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радко Георгиев Чонков, който го управлява и представлява.
1605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18030/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интернешънъл прайвит кепитал асетс менид жмънт
енд мониторинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 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, външно- и
вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги
от всякакъв вид, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, консултантска дейност, информационно обслужване, медийна
продукция и дейност, производство на филми и
филмова дейност, селскостопанска дейност и като
селскостопанско предприятие, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти, вкл. и
с цел продажба, управление и консултиране на
имуществото на дружеството под формата на
ценни книжа, недвижими имоти, хотели и всякакви други инвестиции в имущество по целия
свят, проектно планиране, архитектура, всякакво
техническо, вътрешно и външно оформление на
строителните дейности, на строителните работи
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под собствено и чуждо управление с всички необходими строителни машини и други помощни
средства, подобрение, управление, ремонт, застрояване, замяна, отдаване под наем, ипотекарна или
друга тежест, продажба, даване на лиценз, опции,
права и преимуществени права на закупуване,
както и други сделки по отношение на имоти и
права на дружеството, отдаване под наем, под
аренда, администриране, обновяване, поддръжка на собствени и чужди недвижими имоти от
всякакъв вид, вкл. хотели, търговски центрове,
курортни селища, клубове и незастроени имоти и
съоръжения за свободното време, както и казина,
вкл. и галерии, дискотеки, барове, зони за спорт
и култура, флоти (марини), търговия на едро за
продукти от комуникационен характер, далекосъобщения, алармени инсталации и други продукти
от областта на комуникациите, товари и стоки от
всякакъв вид, придобиване и закупуване по света и
според преценка на дружеството на фирми, права,
преимуществени права на закупуване, поземлени
имоти (парцели), сгради, акции, дялове, записи
на заповеди, дългови ценни книжа с фиксирана
доходност, застрахователни полици, договори за
наем и за отдаване под наем чрез закупуване,
наем, концесия, лиценз или друга форма с цел
управление, разработване, отдаване под наем,
продажба и инвестиция на посочените (след
издаване на съответните лицензни разрешения,
където е необходимо), както и друга дейност по
смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Илия Иванов Зографски, който го
управлява и представлява.
1606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 7679/2003
вписва прекратяването на „Уайлдспур“ – ООД,
и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Константина Василева Николова и със срок за ликвидацията 6 месеца.
1607
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18411/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Либертине“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Петър
Парчевич 44, с предмет на дейност: строителство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, индустриален дизайн, медиен дизайн,
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, програмни, импресарски и други услуги и
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андрей Веселинов
Благоев, който го управлява и представлява.
1608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 5964/2004 вписва промени
за „Бомика – консулт“ – ЕООД: вписва прехвър-
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ляне на 50 дружествени дяла, представляващи
целия дружествен капитал, от Бойка Борисова
Хинкова на Велка Стойнева Хинкова; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Бойка Борисова Хинкова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Велка Стойнева Хинкова; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Велка Стойнева Хинкова.
1630
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 13917/2004 вписва промени
за „Бест – 2“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Лилия Петрова Донкова на
Георги Ценков Николов; заличава като съдружник
Лилия Петрова Донкова; вписва като съдружник
Георги Ценков Николов; вписва промени в дружествения договор.
1631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 4533/2004 вписва промени за „Идън
девелъпментс“ – АД: заличава като изпълнителен директор Рупърт Чарлс Хоуксуърт Ферард;
заличава членовете на съвета на директорите;
вписва нов съвет на директорите в състав: Андрей
Георгиев Андреев – председател, Рупърт Чарлс
Хоуксуърт Ферард, Доминик Джордж Колиндж
Ферард, Евгени Тренчев Тренчев и Силвия Георгиева Хрисимова – изпълнителен директор;
дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Силвия Георгиева Хрисимова, а за:
сключване на договори и поемане на задължения
на стойност повече от 2 000 000 лв., както и за
сключване на договори за учредяване на обезпечения – ипотека върху недвижим имот, залог или
особен залог, поръчителство, банкова гаранция
или други обезпечения, за учредяване на всякакви
обезпечения в полза на трети лица, за поемане
на задължения по едностранни сделки – менителници, записи на заповед и др., сключване на
договори за инвестиционен кредит – без оглед
стойността на посочените договори, изпълнителният директор представлява дружеството заедно
с други двама членове на съвета на директорите;
представителна власт на прокуриста: прокуристът
представлява дружеството заедно с изпълнителния директор за: сключване на договори и
поемане на задължения на стойност повече от
1 000 000 лв. и по-малко от 2 000 000 лв. и за
сключване на договори и поемане на задължения
без оглед тяхната стойност – когато договаря със
себе си, с лица, които представлява, или с лица,
чиято дейност контролира пряко или косвено;
прокуристът представлява дружеството заедно с
изпълнителния директор и двама други членове
на съвета на директорите в следните случаи: за
сключване на договори и поемане на задължения на стойност повече от 2 000 000 лв., както
и за сключване на договори за учредяване на
обезпечения – ипотека върху недвижим имот,
залог или особен залог, поръчителство, банкова
гаранция или други обезпечения, за учредяване на всякакви обезпечения в полза на трети
лица, за поемане на задължения по едностранни сделки – менителници, записи на заповед и
др., сключване на договори за инвестиционен

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

кредит – без оглед стойността на посочените
договори; вписва промяна в устава, приет на
ОС на акционерите, проведено на 19.XI.2007 г.
1632
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2998/2004 вписва промени
за „Мегае лит“ – ЕООД: заличава като управител
Иво Велков Иванов; вписва като управител Марин
Кръстев Карагьозов, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
1633
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 6742/97 вписва промени за
„Тежки самосвали“ – ООД: деноминира капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в
т. ч. и размера на дяловете; вписва промяна на
наименованието на „Бекс имоти“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
1634
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 2168/99 вписва промени
за „Либеро“ – ЕАД: вписва промяна в предмета
на дейност: производствена дейност, вътрешна
и външна търговия, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими
имоти, консултантска, преводаческа дейност и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон; вписва промени в устава, приети с
протоколно решение на едноличния собственик
на капитала от 12.XI.2007 г.
1635
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18380/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Авангард
Инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Стоян
Михайловски 20 – 22, ап. 2, с предмет на дейност:
конструктивно проектиране, архитектурно проектиране и визуализация, консултантска дейност,
сделки с интелектуална собственост, строителство
и продажба на недвижими имоти, външнотърговска и външноикономическа дейност, търговско
представителство, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни и информационни услуги,
хотелиерски и туристически услуги. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Михайлов Митев и Живко
Стоилов Митев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
1636
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18507/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ел Ен
Ти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Г. С. Раковски
130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, строителство,
производство и търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска,
транспортна и спедиторска дейност, ресторан-
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тьорство, хотелиерство, туроператорска дейност,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всяка дейност, за която
се изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след получаване на съответния
лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Барнаби Джеймс Лорънс, Кики
Саманта Никълсън и Ванеса Луиза Томас, които
го управляват и представляват поотделно.
1637
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18629/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мим Одеас
хаус“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Г. С. Раковски
130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, строителство,
производство и търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска,
транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всякаква дейност, за
която се изисква лиценз, разрешително или регистрация, ще се извършва след получаване на
съответния лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Джон О‘Деа
и Мари Кристин О‘Деа, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1638
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18536/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Навара“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, ул. Алеко Константинов 36, с
предмет на дейност: покупко-продажба, замяна,
отдаване под наем (с изключение на парично
финансиране), владение, ползване, съхранение,
поддръжка, управление на недвижими имоти в
града или селото, съдействие за развитие, експлоатация, строителство, сключване на договори
и строеж на всякакво недвижимо имущество,
апартаменти, къщи и строителни обекти, както
и промишлени или търговски обекти за своя или
чужда сметка, покупка, даване под наем, прехвърляне или всякакъв друг годен законов път на
апартаменти, жилищни сгради и др., търговска
дейност – продажба, изкупуване и реализация
на различни стоки и услуги, търговия на едро
и дребно, външнотърговска дейност, внос и
износ, реекспорт, бартерни сделки, посредническа, комисионна, консигнационна и дейност по
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Хосе Игнасио Аранас
Морас и Луис Хорхе Ферер Чавария, който го
управлява и представлява.
1639
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18808/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фриитиел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 74, ет. 3,
ап. 9 (вдясно от входа), с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, производство на
хранителни, селскостопански и битови стоки,
посреднически и комисионни услуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни, транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иив Кусто и Ел Марта Стани Палеман
и се управлява и представлява от Иив Кусто.
1640
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18494/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вамос
турс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Дунав 88, с предмет
на дейност: вътрешен и международен туризъм,
вътрешни и международни пътнически превози,
отдаване под наем на коли с водач и без водач,
както и на други превозни средства, вкл. такива
за развлечение, инвалидни и др., организиране
на пътувания в страната и в чужбина, издаване
на пътни документи и такива за нощувки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
(след получаване на изискуемите по закон разрешения и лицензии), вкл. издаване на самолетни
и други билети). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Елефтериос Панетимитакис, който
го управлява и представлява.
1641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18486/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тороски“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 6, бл. 636, вх. А, ет. 6,
ап. 18, с предмет на дейност: шивашки услуги и
машинна бродерия, производство и търговия с
дрехи, обувки, стоки за бита, хранителни стоки,
плодове и зеленчуци, закуски, безалкохолни напитки, бяла и черна техника, търговско представителство и посредничество, маркетинг и реклама,
ресторантьорство и хотелиерство, мениджмънт,
транспортни, преводачески и компютърни услуги,
строителство и ремонт на сгради и съоръжения,
както и всякаква друга търговска дейност, сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Биляна Владимирова Василева и
Даниел Стефанов Василев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 7375/2005 вписва прекратяването на
„Франк Е. Базил България“ – АД, и го обявява в
ликвидация, с ликвидатор Леон Анжел, със срок
за ликвидацията 6 месеца.
1643
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 5080/99 вписва промени
за „Ем Джи Ем Джи“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла, съставляващи
100 % от капитала на дружеството, от Димитър
Христов Попов на Георги Василев Оцетаров;
заличава като едноличен собственик и управител
Димитър Христов Попов; вписва като едноличен
собственик и управител Георги Василев Оцетаров;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Красно село“, бл. 192, вх. Б, ет. 4,
ап. 55; дружеството ще се управлява и представлява от Георги Василев Оцетаров; вписва нов
учредителен акт.
1644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 5681/2000 вписва промени за
„Диабед“ – ООД: заличава като управител Любен
Аргиров Калев; вписва като управител Мартин
Йочев Дянков; дружеството ще се управлява и
представлява от Андрей Борисов Дурмишев и
Мартин Йочев Дянков заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
1645
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д.
№ 10939/2000 вписва промени за „Бета – 1“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Наташа Димитрова Димитрова; вписва като
член на съвета на директорите Станислав Цветанов Горановски и го вписва като изпълнителен
директор; вписва като председател на съвета на
директорите Иван Кимонов Кацарски.
1646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 10225/2003 вписва промени за „Форум
София“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Йохан Мантлер и Волфганг
Люнардон; вписва като членове на съвета на
директорите Хенрих Валтер Швеглер и Георг
Йозеф Куциан; вписва съвет на директорите в
състав: Николас Вилкес Велдхуис – изпълнителен
директор, Хенрикус Йоханес Петрус Ван Дюрен,
Ханрих Валтер Швеглер, Георг Йозеф Куциан и
Петер Вайнцирл.
1647
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 8958/2003 вписва промени за „Болкан
трейд груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Симеон Кирилов Белелиев
на „Българска търговска компания – 66“ – АД;
заличава като едноличен собственик на капитала
Симеон Кирилов Белелиев; вписва като едноличен
собственик на капитала „Българска търговска
компания – 66“ – АД (рег. по ф.д. № 9668/99 по
описа на СГС); вписва нов учредителен акт.
1648
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 142/2004 вписва промени
за „Инерсол“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Юлиян Георгиев Жотев
на Борислав Георгиев Динев; вписва като съдружник Борислав Георгиев Динев; дружеството
продължава дейността си като „Инерсол“ – ООД;
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вписва нов дружествен договор; дружеството
ще се управлява и представлява от собственика
Юлиян Георгиев Жотев и управителя Борислав
Георгиев Динев заедно и поотделно.
1649
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 3278/2004 вписва промени
за „Кана БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Велизар Костадинов Стоянов
на Андон Добрев Петров и 25 дружествени дяла от
Георги Георгиев Вълков на Андон Добрев Петров;
заличава като съдружници и управители Велизар
Костадинов Стоянов и Георги Георгиев Вълков;
вписва като едноличен собственик и управител
Андон Добрев Петров; дружеството продължава
дейността си като „А ДП – Инвест“ – ЕООД;
премества адреса на управление в София, район
„Лозенец“, ул. Димитър Хаджикоцев 52 – 54, ет. 1,
офис 3; вписва промяна в предмета на дейност:
търговска, комисионна, оказионна, вкл. с колекционерска стойност, всякакви услуги, незабранени
със закон, маркетингови проучвания, импорт и
експорт на автомобили и авточасти, сервизна
дейност, ресторантьорство, покупко-продажба на
недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, проектиране, производство
и търговия с мебели, както и всякакви незабранени дейности от българското и международното
законодателство; дружеството ще се управлява и
представлява от Андон Добрев Петров.
1650
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 462/2005 вписва промени
за „Дизма 3003“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Димитър Здравков
Димитров на Георги Митков Василев; вписва
като съдружник и управител Героги Митков
Василев; дружеството продължава дейността
си като „Дизма 3003“ – ООД; вписва промяна
в предмета на дейност: подготвителни, строителни дейности, строителство или възлагане на
строителство, отдаване под наем, продажба на
недвижими имоти и всякакви други дейности
и сделки, свързани с постигането на целта на
дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Димитър Здравков Димитров и
Георги Митков Василев само заедно.
1651
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3756/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Складове транспорт и сервиз“ – ООД.
1652
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 3756/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Складове транспорт и сервиз“ – ООД.
1653
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 3901/2005 вписва промени за „Ново
Нордиск Фарма“ – ЕАД: вписва промени в уста-
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ва, приети с решение на едноличния собственик
на капитала от 28.IX.2007 г.; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на
5 880 000 лв. чрез издаване на нови 3 880 000
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; заличава като членове
на съвета на директорите Крум Тодоров Касабов
и Йеспър Хьойланд; вписва като членове на съвета на директорите Джерси Роман Грюн и Томас
Хийгер; вписва съвет на директорите в състав: Оле
Ф. Рамсби, Джерси Роман Грюн и Томас Хийгер;
дружеството ще се представлява от всеки двама
членове на съвета на директорите колективно.
1654
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 14.V.2007 г. по ф.д. № 2631/97 вписва
прекратяването на „Венакс – ДН“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ул. Перник 10, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Венцислав Стойчев Яков,
със срок за ликвидацията 6 месеца.
1655
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 9893/99 вписва промени
за „Транс 3“ – ЕООД: вписва промяна на едноличния собственик: едноличен собственик е
„3 С СОТ“ – АД (рег. по ф.д. № 14257/2007 по
описа на СГС).
1656
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 6103/2004 вписва промени за „Агенор – 3“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 46 000 лв. на 186 000 лв.; вписва промяна в
предмета на дейност: системна експлоатация на
каменоломни за мрамор, гранит и други каменни
пластове със сходна употреба чрез извършване
на изкопни дейности, извършване на проучвания
от всякакъв вид с предмет мрамори, гранити и
естествени каменни пластове, промишлена обработка на гореспоменатите изкопни кариерни
материали или материали от подобно естество,
произхождащи от доставчици в страната и в чужбина, прилагане на всякакъв вид техники, които
касаят гореспоменатата преработка, търговия чрез
внедряване на местния и чуждестранния пазар на
необработени и обработени кариерни материали
от всякакъв вид, организиране и упражняване
на вносна и износна търговия на посочените
продукти, участие в консорциуми или дружества
със същия и/или различен предмет на дейност,
упражняване на всякаква друга предприемаческа
или финансова дейност, сходна с посочените цели,
всякаква търговска дейност, касаеща продукти
от първично производство и преработка, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва като управители Христина Павлиду,
Христофорос Павлидис, Кариакос Павлидис и
Ахилефс Хатзопулос; дружеството ще се управлява
и представлява от Христина Павлиду, Христофорос
Павлидис, Кириакос Павлидис, Ахилефс Хатзопулос и Димитриос Папутсис заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
1657
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18442/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Милси“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, бул. Бъкстон 62 – 64,
ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: строителноремонтни работи, търговска дейност, внос-износ,
консултантска, комисионна и консигнационна
дейност, туристическа агентска дейност, рекламна
и информационна дейност, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и
обществено хранене и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, при спазване на
всички приложими разрешителни или лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Радмила Иванова Ангелова, която го
управлява и представлява.
1658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19064/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проестейт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Велчова
завера 1, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство и внос на стоки, с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид, управление за търговска дейност, покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или по-нататъшна експлоатация,
транспортна дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, рекламна, комисионна, издателска и печатарска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
1 474 000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Провекс“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Огнян Георгиев Христович.
1659
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 18578/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Ню
фудс“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Босилеград, бл. 8, вх. А, ет. 2, с
предмет на дейност: производство и продажба на
земеделски продукти и всякакви други дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, с едностепенна система
на управление в състав от 3 членове – съвет на
директорите с мандат 3 г. в състав: Румен Тренчев
Стоянов – изпълнителен директор, Георги Павлов
Маринов – председател, и Драгомир Николов Николчев – зам.-председател, и се представлява от
изпълнителния директор Румен Тренчев Стоянов.
1660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18565/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „СПС билдинг къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Дондуков 90, с предмет
на дейност: строителство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
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спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство (след получаване на
лиценз), ресторантьорство (след получаване на
лиценз), туристически сделки (след получаване на
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Славейко Светлев Шишков и Георги
Панов Славов и се управлява и представлява от
Славейко Светлев Шишков.
1661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18778/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хуан Жан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски,
Зона В, бл. 5, вх. Б, ет. 8, ап. 35, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговия на едро и дребно, складова дейност,
ресторантьорство, стопанисване на собствени
и наети магазини и заведения за обществено
хранене, посредническа, предприемаческа и
маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала У Шумин, който
го управлява и представлява.
1662
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 4491/2007 вписва промени за „Блек
Джакс рестърънтс“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на „Виши хотел 2“ – ЕООД;
вписва промен в учредителния акт.
1663
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18615/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Чийп бългериан
хаус“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Студентски
град, ул. Проф. Христо Вакарелски 3, вх. 2, ет. 2,
ап. 10, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижиими имоти, строителство и ремонтни
дейности, посредничество, консултантски услуги
външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламна и маркетингова дейност, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Евлоги Валентинов
Динчев, Николай Иванов Иванов и Радослав
Тодоров Станоев и се управлява и представлява
от Евлоги Валентинов Динчев и Николай Иванов
Иванов заедно и поотделно.
1664
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18484/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „НХ 21“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Лозенец“, ул. Милин камък, бл. 33, вх. Б, ет. 2, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
строителна и консултантска дейност, външна
търговия, посредничество и агентство, реклама и
дизайн, внедряване, поддръжка и разпространение
на софтуерни и хардуерни продукти, транспорт и
спедиция, ноу-хау, представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Никола Йорданов
Григоров и Христофор Милчев Минев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1665
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 6345/99 вписва промени за
„Еко Линк“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „А девет“ – ООД; вписва изменение
на дружествения договор.
1666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 15039/98 вписва промени
за „Юниливър България“ – ЕООД: заличава като
управител Томас Грунцке; вписва като управители Петър Александър Йорк Хофман, Фулвио
Гарнери и Александра Олару.
1667
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 10032/98 вписва промени
за „София найт“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Слатина“, кв.
Редута, ул. Попова шапка 24, ет. 1, ап. 1; вписва
нов дружествен договор.
1668
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.XI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9063/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Света Елена“ – АД.
1669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 9063/99 вписва промени за „Света
Елена“ – АД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Позитано 9Б, ет. 3, офис 7 – 8; заличава като член на
съвета на директорите Симеон Атанасов Щерев;
вписва като член на съвета на директорите Мария
Спасова Щерева; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 27.XI.2007 г.
1670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18515/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кеит т ранспорт“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 380, партер, с предмет на
дейност: т ранспортни, спедиторск и, консултантски и информационни услуги, производство
на софтуер и хардуер, рекламна и импресарска
дейност, издателска дейност, сделки с интелекту-
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ална собственост, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и продажба на стоки за
потребление, комисионна, консигнационна и
оказионна търговия, бартерни сделки, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
кафетерия, вътрешен и международен туризъм,
пълна вътрешна и международна транспортна
дейност, автосервиз и автомивка, строителна и
строително-монтажна дейност, инженерингова,
ремонтна и реставрационна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, производство и
продажба на строителни материали, търговско
представителство и посредничество на физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както
и на всякаква друга, разрешена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Кеит“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Едвин Желев.
1671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18632/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Крис
мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Три
уши 10, бл. 6, ет. 2, офис 4, с предмет на дейност:
консултантски услуги и маркетинг в областта на
продажбите на недвижими имоти, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа,
издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг,
както и всякакви други дейности, разрешени от
законодателството при съобразяване и спазване
на всякакви лицензионни, регистрационни или
други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., с едноличен собственик на капитала Милен Христов Тодоров, който
го управлява и представлява.
1672
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18550/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дентал център
Бо – Ни“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3,
бл. 302, вх. Г, ет. 1, ап. 70, с предмет на дейност:
диагностика, консултации, профилактика, лечение, сключване на търговски сделки за нуждите
на осъществяваните дейности и обслужването
на пациентите, както и всякаква друга дентална
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Бойка Димитрова Боянова-Фускова и
Николай Тодоров Киряков и се управлява и представлява от Бойка Димитрова Боянова-Фускова.
1673
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 18627/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Уайт фър резидентс“ – ЕАД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Възраждане“, ул.
Три уши 10, бл. 6, офис 4, с предмет на дейност:
управление на недвижими имоти, консултантски
услуги и маркетинг в областта на продажбите на
недвижими имоти, производство и търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг и всякакви
други дейности, разрешени от законодателството,
при спазване на всякакви действащи лицензионни,
регистрационни или други изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 760 лв.,
разпределен в 141 обикновени налични поименни
акции, с право на глас с номинална стойност
360 лв., с едноличен собственик на капитала „М
ИС проекти“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6649/2005 по
описа на СГС), със съвет на директорите в състав: Томас Патрик Ноел Холанд – изпълнителен
директор, Чарлз Реджинълд Симпсън, Севдалина
Антонова Йончева – изпълнинтелен директор, и
Еидриън Клоуър, и се управлява и представлява
от изпълнителните директори Томас Патрик Ноел
Холанд и Севдалина Антонова Йончева заедно
и поотделно.
1674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18393/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Биг
Изи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Стефан
Стамболов 19, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви
стоки и изделия, рибовъдство, рекламни, програмни и други услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
лицензионни сделки, туристически услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажбата в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Иванов Пройков,
който го управлява и представлява.
1675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18297/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пламекс 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, кв. Банкя,
ул. Свилен Миланов 6, с предмет на дейност:
жилищно и промишлено строителство, саниране и ремонт на сгради, покупка на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешна и външна
търговия с всякакви стоки, позволени със закон,
туризъм, финансов мениджмънт и маркетинг,
консултантска, рекламна, транспортна и спедиторска дейност, посредничество, комисионерство,
дистрибуторство, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически и юрдически лица в страната и в чужбина,
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както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламен Николаев Чаворин, който го управлява
и представлява.
1676
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18801/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медик 2004 – Амбулатория – групова практика за първична медицинска помощ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, ул. Крива
ливада 27А, с предмет на дейност: диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
профилактика на болести и ранно откриване
на заболявания, консултации, предписване на
лабораторни и други изследвания, медицински
дейности и манипулации, на домашни грижи
и помощ за болни, на лекарства, превързочни
материали и медицински пособия, експертизи
за временна нетрудоспособност, наблюдение и
оказване на медицинска помощ при бременност
и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото
развитие на лица до 18 г., дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи и манипулации, издаване на документи,
свързани с дейността, насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ и всякакви
други дейности, представляващи осъществяване
на първична извънболнична медицинска помощ.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Таня Стефанова Логоева
и Милен Минков Пенчев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
1677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18758/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ваними
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Митрополит
Кирил Видински 2, ет. 9, ап. 31, с предмет на
дейност: счетоводни и административни услуги,
инвестиционна дейност в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ваня Енчева Маринова, Нина Крумова Алексова и Мирослава Олегова Алексова
и се управлява и представлява от Ваня Енчева
Маринова и Нина Крумова Алексова заедно и
поотделно.
1678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18823/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тотев – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост, бл. 206, вх. 1, с предмет на дейност:
покупка на вещи или стоки с цел препродажба в първичен, обработен или преработен вид,
проучване на стоки с цел продажба, вътрешна
и външна търговия, транспорт, счетоводство,
търговски проучвания в страната и в чужбина,
всякакви комуникативни и битови услуги, рес-
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торантьорство, хотелиерство и туризъм, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Теодор Тодоров Тотев, който го управлява и
представлява.
1679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18620/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агиос Илиас“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к.
Света Троица, бл. 320, вх. Б, ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
експлоатация на създадени собствени или наети
под наем магазини, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия на стоки
и услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мариана Илиева Кръстева, която го управлява
и представлява.
1680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18731/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „РР Риъл
Естейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 324, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: посреднически услуги при покупко-продажба, замяна
и отдаване под наем на недвижими имоти, консултантски услуги, търговия, представителство,
внос и износ, посредническа дейност, отдаване
под наем, всякакви дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румяна Димитрова
Иванова-Банкина и Румен Георгиев Павлов и се
управлява и представлява от Румяна Димитрова
Иванова-Банкина.
1681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 1081/2007 вписва промени за „Фелик
са“ – АД: вписва промяна в предмета на дейност:
производство и търговия със селскостопанска
продукция и друга такава от хранително-вкусовата промишленост, производство, търговия с
екологично грозде и продукти от грозде – вино,
гроздов концентрат, гроздов мъст, стафиди и
др., преработка и търговия с отпадъците от тези
производства, производство, заготовка и търговия
със сертифициран лозов посадъчен материал,
технологични разработки, маркетинг, ноу-хау в
областта на екологичното лозарство, съхранение
на грозде в хладилни бази, технологичен парк от
разработени мерки и процедури, включващи в себе
си база за научно-техническа, развойна дейност,
център за изследване на почвено-климатични
фактори, влияещи пряко и косвено на произ-
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вежданата продукция, стопанисване на машинен
парк за обработване на собствените масиви и
обслужване на подобни предприятия в региона,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон (когато за осъществяването на дадена
дейност се изисква лиценз или разрешение, дружеството извършва дейността след получаването
на съответния лиценз или разрешение, освен ако
законът позволява извършването на дейността
преди това); вписва промени в устава, приети на
общото събрание от 20.XI.2007 г.
1682
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
3.Х.2007 г. по ф.д. № 1081/2007 по партидата на
„Феликса“ – АД: заличава израза „капиталът е
увеличен с непарична вноска – недвижим имот на
стойност 767 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
1.VIII.2007 г. на Софийски градски съд, по дело
№ 298/2007“; вписва израза „капиталът е увеличен с непарична вноска – недвижими имоти на
стойност 767 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
1.VIII.2007 г. на Софийски градски съд, по дело
№ 298/2007“.
1683
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18746/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тосида“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, кв. Суходол, ул. Жоте Илков
13, с предмет на дейност: транспортни услуги,
вътрешна и външна търговия с хранителни и
нехранителни стоки, разкриване и експлоатация
на магазини, ресторанти, кафенета, представителство, посредничество, услуги в областта на
рекламата, спорта, отдиха и туризма и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Силвия Младенова Йорданова
и Трайчо Йорданов Йорданов и се управлява и
представлява от Силвия Младенова Йорданова.
1684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18190/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Раян комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Софи я, район „Лозенец“, ул.
Бунтовник 32, вх. В, ет. 2, ап. 18, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, рекламна, дизайнерска дейност,
вътрешно- и външнотърговски сделки, внос, износ, производство и търговия на едро и дребно
с промишлени, селскостопански, хранителни и
битови стоки, посреднически и комисионерски
услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, таксиметрова
дейност в страната, рент-а-кар, строителство, ремонт, покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, внос и търговия с автомобили
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Румен Николов Раянов, който го управлява и представлява.
1685
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18057/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро билд
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел 1, бл. 65, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, вътрешен и международен транспорт,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерска,
рекламна и информационна дейност, програмна,
комисионна, спедиционна и складова дейност,
проектиране, строителна, ремонтна и монтажна
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Василий Делянов Василев и Йордан Кондов Кондов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
1686
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 11691/2007 вписва промени за „България бизнес консултинг сървисис“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла,
съставляващи 100 % от капитала на дружеството,
от Невена Александрова Папанчева на „Расмира
Холдингс Лимитид“; заличава като едноличен
собственик на капитала Невена Александрова
Папанчева; вписва като едноличен собственик на
капитала „Расмира Холдингс Лимитид“, Кипър;
вписва нов устав на дружеството.
1687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 822/2007 вписва промени за „Сити дивелъпмънт“ – АДСИЦ: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 500 000 лв. на 1 698 040 лв.
чрез издаване на нови 169 804 обикновени безналични акции с номинална стойност 10 лв. всяка
една; вписва обстоятелството, че дружеството е
публично по смисъла на чл. 110 ЗППЦК.
1688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18463/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хорешоп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: търговия, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, транспорт, строителство,
покупка на недвижими имоти, покупка на промишлени стоки, потребителски стоки, селскостопански стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външна търговия по предмет на дейност на
фирмата, продажба на стоки от собствено производство, вкл. производство със собствена марка,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки и други дейности, незабранени със закон
и съгласно изискванията на законодателството.
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Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Емил Тодоров Димитров, който го управлява и
представлява.
1689
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18697/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЕИС – инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“ ул. Тодор Стоянов 6, ап. 2,
с предмет на дейност: изграждане на комуникации,
строителство, ремонт на промишлени, битови и
жилищни сгради, производство и търговия със
строителни материали и всичко, незабранено
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Евгени Руменов
Огнянов, Илиан Емилов Северинов и Димитър
Николаев Дуковски и се управлява и представлява
от Евгени Руменов Огнянов и Димитър Николаев
Дуковски заедно и поотделно.
1690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18450/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Архитектурно дизайнерско студио МММ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, кв. Иван Вазов, ул. Балша 15, бл. 5,
ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: проектиране на
сгради, соларна архитектура, интериорен дизайн,
графичен дизайн, реклама, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строително-ремонтна дейност, търговска продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски
услуги, ресторантьорство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на автомобили и
сделки с автомобили и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милена Иванова Батова,
която го управлява и представлява.
1691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18432/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ен Ем Еф“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Парчевич
52, с предмет на дейност: набиране на модели,
консултантска дейност, реклама, организиране на
модни ревюта, импресарска дейност и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Нелия Венцеславова Кондова, която го управлява
и представлява.
1692
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 14332/2007 вписва промени за „Лутър“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Людмила Стефанова
Василева на Петър Василев Василев; вписва като
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съдружник Петър Василев Василев; дружеството
продължава дейността си като „Лутър“ – ООД;
вписва като управител Петър Василев Василев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Петър Василев Василев и Людмила Стефанова
Василева заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
1693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18398/2007 вписа в търговския регхистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вододей 73“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Васил
Петлешков 39, с предмет на дейност: доставка,
монтаж и поддръжка на В и К и ОВИ инсталации, системи и консумативи, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно, представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост,
превозна, рекламна, информационна, програмна,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга незабранена от законодателството
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Николаев Димитров, който
го управлява и представлява.
1694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18590/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аниматрикс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Мокренски проход 7, ет. 9, ателие 12, с предмет
на дейност: развитие и внедряване на нови анимационни технологии, създаване на иновативни
анимационни продукти, трансфер на нови технологии, внедряване на иновационни производствени
методи, подготовка и реализация на проекти по
различни оперативни програми по структурните фондове на ЕС, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество
на чуждестранни и български юридически лица,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, стоков контрол, туристическа, ваканционна и екскурзионна дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, изграждане и внедряване
на възобновими източници на енергия, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Петър Иванов Хранков, който го управлява и
представлява.
1695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18403/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проекти.БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 136, вх. А, ет. 13, ап. 71, с предмет на дейност:
разработване на приложен софтуер, управление
на проекти, консултантски и посреднически
услуги в областта на информационните технологии и интелектуалната собственост, вътрешна
и външна търговия, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, комисионни и лицензионни сделки, рекламни, информационни и други услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Анна Владимирова Майел, която го управлява
и представлява.
1696
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18489/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виго мебел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, кв. Челопечене, ул. Лесновска 25, с предмет на дейност:
изработка, ремонт, поддръжка и търговия с мебели, търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, туроператорска дейност и
услуги, рекламна и маркетингова дейност, научноизследователска, внедрителска, проектантска и
конструкторска дейност, маркетинг и инженеринг,
внос, износ и реекспорт на стоки, бартерни сделки,
комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, инвестиционна дейност, външна и вътрешна търговия,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Любомир Григоров Ангелов, който го
управлява и представлява.
1697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 15440/94 вписва промени
за „Грейн Мил“ – ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление от София,
район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 2, офис
15, в с. Ново село, област Русе.
1698
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 23497/94 вписва промени за „Памтекс
94“ – ООД: изключва като съдружници Милка
Аспарухова Кристоф и Дидка Владимирова Милошева-Събева; вписва нов дружествен договор.
1699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 15671/96 вписва
промени за „Мики – 96“ – ООД: деноминира
капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв., в т. ч. и размера на дяловете; вписва
прехвърляне на 250 дружествени дяла от Георги Борисов Манолов на Небойша Йованович;
заличава като съдружник и управител Георги
Борисов Манолов; вписва като съдружник Небойша Йованович; дружеството се управлява и
представлява от управителя Радоица Живкович;
вписва нов дружествен договор.
1700
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 8002/96 вписва промени за
„Пласттехник“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Младен Василев Младенов
на Пенка Младенова Заркова-Одаджийска; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Младен
Василев Младенов на Цвета Христова Одаджий
ска; вписва прехвърляне на 48 дружествени
дяла от Младен Василев Младенов на Христо
Костадинов Одаджийски; вписва прехвърляне
на 2 дружествени дяла от Калина Пламенова
Чорбаджиева на Христо Костадинов Одаджийски; заличава като съдружници Младен Василев
Младенов и Калина Пламенова Чорбаджиева;
вписва като съдружници Христо Костадинов Одаджийски, Цвета Христова Одаджийска и Пенка
Младенова Заркова-Одаджийска; заличава като
управител Младен Василев Младенов; вписва
като управител Христо Костадинов Одаджийски; дружеството се управлява и представлява
от Христо Костадинов Одаджийски; вписва нов
дружествен договор.
1701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 4094/96 вписва промени
за „Амико“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Васко Любомиров Димитров на Калоян Костов Пазаитов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Васко Любомиров Димитров; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Калоян
Костов Пазаитов; дружеството се управлява и
представлява от Калоян Костов Пазаитов; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
1702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 2092/96 вписва промени
за „Хай стил“ – ООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Емил Минков Минков на
„Парагон – Холдинг“ – АД; заличава като съдружник и управител Емил Минков Минков;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хай стил“ – ЕООД; вписва като управител
Величко Ангелов Досев; едноличен собственик
на капитала е „Парагон – Холдинг“ – АД (рег.
по ф.д. № 14618/92); дружеството се управлява
и представлява от управителя Величко Ангелов
Досев; вписва учредителен акт.
1703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 3700/97 вписва промени
за „Ал – Макс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
4504 дружествени дяла, представляващи целият
дружествен капитал на „Ал – Макс“ – ЕООД,
от Димитър А лександров Димов на Методи
Александров Димов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Димитър
А лександров Димов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Методи
Александров Димов; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от Методи Александров Димов.
1704
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 17829/97 вписва промени за „В и В
комерс 97“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Валери Николаев Димитров и като съдружници Валентин Стефанов Димитров и Иван
Драгомиров Белчев; вписва прехвърляне на 170
дружествени дяла от Валери Николаев Димитров
на Маргарита Иванова Косева; вписва прехвърляне
на 170 дружествени дяла от Валентин Стефанов
Димитров на Маргарита Иванова Косева; вписва
прехвърляне на 170 дружествени дяла от Иван
Драгомиров Белчев на Маргарита Иванова Косева; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „В
и В комерс 97“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Маргарита
Иванова Косева; вписва преместване на седалището и адреса на управление от район „Младост“,
ул. Карпел Карпелов, Технически център, бл. 224,
в район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 88, вх. А,
ап. 2; дружеството се управлява и представлява
от Маргарита Иванова Косева; вписва нов учредителен акт на дружеството.
1705
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 16282/97 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „ИКБ – 13 – Иван Боев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Иван Красимиров Боев на Красимир Иванов Боев и го вписва като едноличен
търговец с фирма „ИКБ – 13 – Красимир Боев“.
1706
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 4970/98 вписва промени за „Хибридна
микроелектроника“ – АД: вписва като изпълнителен директор Камен Венциславов Фильов;
дружеството се представлява от изпълнителните директори Кръстин Петков Батев и Камен
Венциславов Фильов и от председателя на СД
Мартина Иванова Вълчева заедно и поотделно.
1707
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 2003/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Асансьоростроене 98“ – АД.
1708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 7273/2001 вписва промени
за „Жи Еф Ес“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Мария Кръстева Сръндашка
на Галина Владимировна Дамянова; заличава
като съдружник и управител Мария Кръстева
Сръндашка; вписва като съдружник и управител
Галина Владимировна Дамянова; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Дамян Тодоров Дамянов и Галина
Владимировна Дамянова заедно и поотделно.
1709
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 6729/2001 вписва промени за „ИПМ
керамика“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Веселин Димитров Мирчев
на Невена Иванова Георгиева; заличава като едноличен собственик Веселин Димитров Мирчев;
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заличава като управител Красимир Кирилов
Георгиев; вписва като едноличен собственик и
управител Невена Иванова Георгиева; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява
и представлява от Невена Иванова Георгиева.
1710
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 11202/2001 вписва промени
за „Сампир компания“ – ЕООД: вписва промяна
в седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, ул. Миле Попйорданов 62, ап. 4;
вписва нов устав.
1711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 11068/2001 вписва промени
за „Техноем – синема“ – ЕООД: вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ул. Мъдрен 27, ет. 6, ап. 42; вписва промяна на предмета на дейност: снимачни
услуги в областта на филмопроизводството, вкл.
отдаване под наем на операторска и осветителна
техника, транспортни услуги и отдаване под наем
на транспортни средства, продуцентска и импресарска дейност, техническо и организационно
обслужване на аудио-визуални и мултимедийни
продукции, вътрешна и външна търговия, производство и продажба на стоки, маркетинг на
стоки и услуги, авторемонтни и сервизни услуги,
строителна и лизингова дейност, консултантска,
рекламна и информационна дейност, в т. ч. във
филмопроизводството и създаването на аудиовизуални продукти, всякаква друга дейност,
незабранена със закон.
1712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 4725/2002 вписва промени
за „Бек транспорт“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Искър“, кв. Гара Искър, ул. Мюнхен 14.
1713
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 1400/2002 вписва промени за
„Интеркар – 2002“ – ООД: вписва като съдружник
Евгени Николов Йонков; вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Венцислав Бориславов
Пецев на Евгени Николов Йонков; вписва промени в дружествения договор.
1714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18361/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Софипро“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Възраждане“, бул. Джордж Вашингтон
41, с предмет на дейност: строителство, сделки
с недвижимо имущество – покупко-продажби и
наеми, сключване на международни договори в
областта на строителството и износ на работна
ръка, 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, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, транспортни услуги,
вкл. и международни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, турагентски,
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информационни и рекламни сделки и услуги,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки – внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, всякакви
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хасинт Оливерас Серра и Ана Мария
Серра Боада и се управлява и представлява от
Хасинт Оливерас Серра.
1715
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 12424/2007 вписва промени за „А Ес
24 България“ – ЕООД: заличава като управител
Жан Марк Фейу; вписва като управител Пиер Ив
Мари Саше; дружеството се управлява и представлява от Пиер Ив Мари Саше, Бернар Льо
Гоф и Хелмут Брит заедно и поотделно; вписва
промяна на наименованието от „А Ес 24 България“ – ЕООД, на „Ас 24 България“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
1716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 13001/2007 вписва промени
за „Райфайзен факторинг“ – ЕООД: заличава като
управител Надежда Илиева Михайлова; вписва
като управител Кирил Добролюбов Янчев; дружеството се управлява и представлява съвместно от
двамата управители Цветана Петрова Георгиева
и Кирил Добролюбов Янчев.
1717
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 11601/2005 вписва промени за „Брик
билд“ – ООД: изключва като съдружник Илдар
Шавкатович Хабибулин; дяловете на изключения
съдружник се поемат от останалите съдружници; вписва преместване на седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 46, ет. 1, ап. 5; вписва изменения в
дружествения договор.
1718
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 3180/95 вписва промени
за „Финвест“ – ЕООД: заличава като управител
Румен Крумов Радевски; вписва като управител
Детелина Кирилова Радевска, която го управлява
и представлява.
1719
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г. по
ф.д. № 15165/96 вписва промени за „Капман“ – АД:
вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 16.XI.2007 г.
1720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 5529/96 вписва промени за „Мур Стивънс Булмар“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 1500 дружествени дяла от фондация „Родът Попов“ на Саша Игнатова Ангелова; вписва като съдружник Саша Игнатова
Ангелова; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност с
фирма „Мур Стивънс Булмар“ – ООД; вписва
промяна на предмета на дейност, както следва:
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консултации и услуги в областите счетоводство,
данъци, право (без процесуално представителство), финанси, мениджмънт, маркетинг, бизнес
оценки и професионално обучение, придобиване,
управление и продажба на участия на български
и чуждестранни дружества, както и участие в
тяхното управление, други дейности и сделки,
незабранени от законодателството; вписва като
управител Албена Руменова Попова; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Емил Ганчев Попов, Саша Игнатова Ангелова
и Албена Руменова Попова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
1721
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 10078/2004 вписва промени за „Парагон
7“ – ООД: заличава като съдружници Венцислав
Петков Гетов и Надя Стефанова Гетова; вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Надя
Стефанова Гетова на Димчо Димитров Цанов;
вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от
Венцислав Петков Гетов на Албена Венкова Цанова; вписва нов дружествен договор.
1722
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 9187/2004 вписва промени за
„АА канстракшън“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Красно село“, ж.к. Борово, ул. Ястребец
8, ет. 4, ап. 7; вписва нов учредителен акт.
1723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 3762/2004 вписва промени
за „Аустротерм България“ – ЕООД: вписва като
прокуристи Светлана Димитрова Йочева и Богдан
Валериев Костадинов; дружеството се управлява
и представлява от управителя Тодор Стефанов
Недев самостоятелно или от двамата прокуристи
Светлана Димитрова Йочева и Богдан Валериев
Костадинов заедно.
1724
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.XI.2007 г.
по ф.д. № 3759/2004 вписва промени за „Камелия – Агенция“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Орел 6, ет. 1, ап. 1.
1725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 14236/2004 вписва промени
за „Бетърмент“ – ЕООД: заличава като управител
Димитър Сергиев Манолов; вписва като управител Петър Йорданов Табов, който ще управлява
и представлява дружеството.
1726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 3567/2004 вписва промени за „Адвент“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 45 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
1727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 10308/2003 вписва промени
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за „Джи Пойнт“ – ООД: заличава като съдружник
„Идо – стил“ – ООД (рег. по ф.д. № 3692/97);
вписва прехвърляне на 24 дружествени дяла от
„Идо – стил“ – ООД, представлявано от Росен
Георгиев Кръстев, на „Идо стил – ТМ“ – ООД,
представлявано от Вероника Йорданова Боева;
вписва като съдружник „Идо стил – ТМ“ – ООД
(рег. по ф.д. № 6032/2003); вписва нов дружествен договор.
1728
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 1859/2003 вписва промени за „Софмил
груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Миглена Петкова Алексиева
на „БМП – 1“ – ООД; вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Миглена Петкова Алексиева
на „Милвес – ПМ“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Милена Петкова
Алексиева на „Маранд“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Миглена Петкова Алексиева; вписва като съдружници „БМП – 1“ – ООД, „Маранд“ – ЕООД, и
„Милвес – ПМ“ – ЕООД; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Софмил груп“ – ООД; вписва като
управител Петър Димитров Караджов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
дружествен договор на „Софмил груп“ – ООД.
1729
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 8777/2003 вписва промени за
„Уорлипарсънс Юръп енерджи сървисис“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
„Уорлипарсънс Юръп лимитид“, Великобритания,
ИЕМСИ Тауър, Грейт Уест Роуд, Брентфорд,
Мидълесекс TW8 9 AZ, Англия; впива прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Уорлипарсънс
Юръп лимитид“, на „Уорлипарсънс Белджъм
Н.В.“; вписва като едноличен собственик на капитала „Уорлипарсънс Белджъм Н.В.“, Белгия,
дружествен № ВЕ 0892.261.428, Бургетлаан 40,
130, Брюксел; вписва актуализиран учредителен
акт на дружеството.
1730
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 3225/2005 вписва промени за „МИБМ
експрес“ – ООД: вписва прехвърляне на 7 дружествени дяла от Стоянка Цветкова Стоянова на
„Кей Ем консултинг“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Силвия Павлова
Накова на „Кей Ем консултинг“ – ЕООД; вписва
като съдружник „Кей Ем консултинг“ – ЕООД;
вписва промени в дружествения договор.
1731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 10665/2003 вписва промени
за „Софстрой 69“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от „АСИО“ – ООД, на „АНСА
констръшкънс инкорпорейшън“ – ООД; заличава като едноличен собственик „АСИО“ – ООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„АНСА констръкшънс инкорпорейшън“ – ООД;
дружеството се управлява и представлява от Васил Иванов Лазаров; вписва нов учредителен акт.
1732
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 9042/2006 вписва промени за „Ники – 2000“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Илиев Биков; дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала „Томеком“ – ЕООД, представлявано от Теодор Данаилов Дечев; вписва
нов учредителен акт.
1733
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10135/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лонгоз“ – АД.
1734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 7277/2001 вписва промени
за „Банкя палас“ – ООД: вписва промяна на
предмета на дейност, както следва: хотелиерство,
ресторантьорство, комунално-битови и други
услуги, организиране и провеждане на всякакви видове туристически прояви, транспортна
дейност в страната и в чужбина, отдаване под
наем на недвижими имоти, всички видове внос,
износ и реекспорт, производство, търговия, рехабилитация и профилактика, както и всякаква
друга дейност, незабранена от закона; вписва
нов дружествен договор.
1735
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 1730/2005 вписва промени за „Естел
ентърпрайзис“ – ЕООД: вписва като съдружник
„Аирис трейдинг лимитид“, Кипър, рег. № 151055,
гр. Лимасол, Архиепископ Макариу 240, П. Лордос
център, ет. 2, офис 204; вписва прехвърляне на
49 дружествени дяла от Марк Екхаут на „Аирис
трейдинг лимитид“; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Естел ентърпрайзис“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
1736
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 12990/2005 вписва промени за „Изи
трейдър“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Александър Чавдаров Цанков
на „Електрис“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Иван Владимиров Иванчев
на „Електрис“ – ЕООД; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Антон Марианов Павлов
на „Електрис“ – ЕООД; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Борис Георгиев Зарев на
„Електрис“ – ЕООД; заличава като съдружник
Борис Георгиев Зарев; вписва като съдружник
„Електрис“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12144/2003);
вписва нов дружествен договор.
1737
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 7755/2005 вписва промени за „Ийст
транспорт“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Димитър Николов Тадаръков;
вписва като член на съвета на директорите
Наталия Проданова Георгиева; дружеството ще
се управлява от съвет на директорите в състав:
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Виолета Стефанова Кметова-Кокошкова – председател, Борис Иванов Борисов – изпълнителен
директор, и Наталия Проданова Георгиева, и ще
се представлява от председателя на СД Виолета
Стефанова Кметова-Кокошкова и изпълнителния директор Борис Иванов Борисов заедно и
поотделно.
1738
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 7199/2000 вписва промени за „Фрида“ – ООД: вписва промяна в личните данни на
съдружника и управител Васил Марчин Даков.
1739
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.XI.2007 г.
по ф.д. № 10880/2000 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Астра 2000 – Георги Георгиев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „София моторс“ – ООД
(рег. по ф.д. № 14139/2005).
1740
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18098/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Леонардо 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Средец“, бул.
Васил Левски 31, ет. 4, с предмет на дейност:
консултантски услуги, управление на имущество,
търговия с лицензии и запазени права, финансово-счетоводна, информационна, консултантска,
маркетингова и лизингова дейност, търговско
представителство, комисионерство, агентство
и посредничество на български и чуждестранни фирми на физически лица в страната и в
чужбина, придобиване и управление на дялове,
акции, облигации и други държавни и фирмени
ценни книги, производствена, дистрибуторска,
вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, незабранени със закон, рекламна
и издателска дейност, ноу-хау, инженерингова
и маркетингова дейност, туристически услуги,
търговия с недвижими имоти, планиране, строително-монтажна дейност, транспорт, хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Андреас Венерт и се управлява и
представлява от управителя Адриана Кирилова
Мутафова-Георгиева.
1741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 8188/2001 вписва промени
за „Ейт“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ирена Асенова Цонева на Искра
Димитрова Гогова-Георгиева; вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Ирена Асенова Цонева
на Димитринка Венелинова Райкова; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ирена Асенова
Цонева на Стефан Божидаров Аврамов; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Ирена
Асенова Цонева на „Дриймс Консулт“ – ЕООД;
заличава като съдружник Ирена Асенова Цонева;
вписва промени в дружествения договор.
1742
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 10910/2001 вписва промени
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за „Ел Камино“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Николай
Георгиев Крачанов; вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Николай Георгиев Крачанов
на Александра Иванова Белчева; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Александра Иванова Белчева, която управлява
и представлява; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
1743
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 739/99 вписва промени
за „Нивиком“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление в София,
район „Надежда“, ул. Илинденско въстание 11.
1744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18385/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тревълброкерс
24 България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Иван Асен
92, ап. 7, с предмет на дейност: производство и
търговия със стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, строителна дейност, консултантска
дейност, външна търговия, посредничество и
агентство, реклама и дизайн, внедряване, поддръжка и разпространение на софтуерни и хардуерни продукти, транспорт и спедиция, ноу-хау,
представителство (без процесуално) на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със
съдружници Ивайло Илиев Бакалов, Георги Белоречки, Чем Чейлан, Симон Царцамбалидис,
Божидар Белоречки, Михаел Хоферберт и Франк
Шефер и се управлява и представлява от Ивайло
Илиев Бакалов и Божидар Белоречки заедно и
поотделно.
1745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18429/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Долна баня голф
енд СПА Дивелъпмънт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ЕКСПО 2000, бул. Вапцаров, с предмет на дейност:
инвестиции в строителство и недвижими имоти,
покупка, продажба, отдаване под наем и управление на сгради, апартаменти и друга недвижима
собственост, всякаква друга дейност, свързана с
недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Филип Йейтс
Уелш, Адина Людмила Уелш и Светозар Иванов
Буков и се управлява и представлява от Адина
Людмила Уелш.
1746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19055/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар
интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Доспат 3, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти,
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отдаване под наем и управление на недвижими
имоти, проектиране и строителство, туристически
услуги, транспортна дейност, складова дейност,
посредничество, представителство, търговия на
дребно и едро, внос и износ на стоки и услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Рамез Ахмад
Шараф, който го управлява и представлява.
1747
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 8698/2007 вписва промени за „Кредит
груп“ – ООД: допълва предмета на дейност с
„финансов лизинг, отпускане на заеми с размер
до 10 000 лв. със средства, които не са набрани
чрез публично привличане на влогове или други
възстановими средства, финансово брокерство,
консултации относно портфейлни инвестиции,
придобиване и управление на дялови участия“;
вписва нов дружествен договор.
1748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 11078/2007 вписва промени за „Реис“ – ООД: вписва прехвърляне на
150 дружествени дяла от Сънан Кая на Йълмаз
Дилавер; заличава като съдружник и управител
Сънан Кая; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Реис“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик и управител Йълмаз Дилавер; вписва
нов учредителен акт.
1749
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 7161/2007 вписва промени за „Поли
Крис – 2007“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Йорданка Георгиева Христова на Илияна Кирилова Тотева; заличава като
съдружник Йорданка Георгиева Христова; вписва
като едноличен собственик на капитала Илияна
Кирилова Тотева; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Поли Крис – 2007“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
1750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4472/2007 вписва промени за „Ли – Монк“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление в София, район „Витоша“,
ул. Белмекен 8; вписва нов дружествен договор.
1751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 8068/2006 вписва промени за „Яхтополис“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Масимо Равера и Ангел Стоянов
Стоянов; вписва като членове на съвета на директорите Белослава Колева Димитрова и Красимир
Тодоров Янкулов.
1752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 12253/2006 вписва
промени за „РВТ“ – ООД: вписва като управител
Роман Владимирович Висоцкий; дружеството ще
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се управлява и представлява от Роман Владимирович Висоцкий и Игор Викторович Рягузов заедно
и поотделно; вписва преместване на седалището
и адреса на управление от София, район „Красно
село“, ж.к. Хиподрума, ул. Нишава, бл. 134А,
вх. А, ет. 7, ап. 34, във Варна, ул. Албатрос 24.
1753
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 18117/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество със
специална инвестиционна цел „Интеркарт кепитал“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 76А, с предмет на дейност: инвестиране
на парични средства, набрани чрез издаване на
ценни книжа, в парични вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски
дейности, пряко свързани с покупко-продажбата
и/или секюритизацията на вземания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500 000 лв.,
разпределен в 500 000 обикновени безналични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., със съвет на директорите от трима
членове, с мандат 3 г. в състав: Христо Георгиев Георгиев – председател, Мария Мариянова
Вълева – изпълнителен директор, и Мирослава
Георгиева Чомакова – заместник-председател, и
се представлява от председателя на СД Христо
Георгиев Георгиев и изпълнителния директор
Мария Мариянова Вълева заедно и поотделно.
1754
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 8073/2007 вписва промени за „Финсити
България“ – АД: вписва увеличение на капитала
от 100 000 лв. на 200 000 лв. чрез издаване на
нови 100 000 акции с номинална стойност 1 лв.
1755
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3624/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Попов и партньори кансалтинг“ – ООД.
1764
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. по
ф. д. № 14436/2006 вписва промени за „Еврохолд
България“ – АД: заличава като член на управителния съвет Йордан Горанов Генчев.
1765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 7522/2006 вписва промени
за „Ортанна“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Триадица“, бул.
Витоша 92, ет. 3; вписва изменение в учредителния акт.
1766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф. д. № 11117/2006 вписва промени за „Хидролинк България“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите и председател Росица
Манолова Кузманова-Стайкова; вписва като член
на съвета на директорите и председател Яромир
Рошкот; дружеството се представлява от изпъл-
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нителния директор Любомир Стефанов Баяджиев
самостоятелно за сделки до 1000 лв. и заедно с
председателя на съвета на директорите Яромир
Рошкот във всички останали случаи.
1767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 14722/2006 вписва промени
за „Ашли Харви асошиейтс България“ – ООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Красно село“, бул.
Тотлебен 53 – 55, офис 214; вписва нов дружествен договор.
1768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18360/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тесаурус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управлеине София, район „Триадица“, бул. Витоша
50, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, производство и продажба на стоки,
импорт, експорт и реекспорт; информационна и
рекламна дейност; ноу-хау и лицензии; услуги
в областта на мениджмънта, спорта и туризма;
търговско представителство, посредничество
и агентство в страната и в чужбина; превози
на пътници и товари в страната и в чужбина;
производство и търговия със селскостопанска
продукция; бартерни, лизингови и други специфични дейности, всякакъв друг вид търговска,
стопанска и консултантска дейност, позволена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Иван Игнатов Иванов,
който управлява и представлява.
1769
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф. д. № 11508/2007 вписва промени за „Велдер
консулт“ – ООД: заличава като съдружник „Кен
трейд“ – ЕАД; вписва като съдружник „Корпоративна търговска банка“ – АД; вписва прехвърляне
на 67 дружествени дяла от „Кен трейд“ – ЕАД,
на „Корпоративна търговска банка“ – АД; вписва
нов дружествен договор.
1770
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18505/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ви Джей евроконсулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ж. к. Гоце Делчев, бл. 53Е, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с
предмет на дейност: консултантски услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, комисионни, складови
сделки и лицензционни сделки, спедиционни и
превозни сделки в страната и чужбина, 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, лизинг, строителна дейност, разпространение и продажба на компютърни
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програми и софтуерни продукти, поддръжка и
обслужване на компютърни системи, ремонтни
услуги, всякакви други дейности и услуги, незабранен от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Йордан Георгиев Кърчев,
който управлява и представлява.
1756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18811/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елват“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж. к. Дианабад, бл. 53, приземен етаж,
офис 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
търговско посредничество и представителство;
лизингови, комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост;
издателска или печатарска дейност; хотелиерски,
туристически, информационни, програмни, импресарски сделки, консултантска дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Снежана Стоилова Евтимова и Петър
Антониев Петров и се управлява и представлява
от Петър Антониев Петров.
1757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 12126/2007 вписва промени за „Зенн“ – ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 16А, ет. 4,
ап. 17; вписва нов дружествен договор.
1758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18456/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гаматранс интернешънъл транспорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 16А, ет. 4,
ап. 17, с предмет на дейност: транспортна дейност, международен сухопътен, въздушен, морски
и железопътен транспорт на хора и товари, извършване на търговска дейност относно превоз
и транспортиране, както и комисионерство,
дистрибуция, агентство, представителство, митническа дейност, складиране и складова дейност
във връзка с транспортиране за внос и износ,
външна търговия, всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Хатидже Гюл Ачъкйел,
която управлява и представлява.
1759
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 11093/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Проликс“ – АД.
1760
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ХI.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 11093/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Проликс“ – АД.
1761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 4623/2005 вписва промени
за „Джи Ес Кей“ – ООД: вписва като управител
Цветан Станчов Станчев; дружеството се управлява и представлява от Сотир Кирилов Сотиров
и Цветан Станчов Станчев заедно и поотделно
за срок пет години.
1762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф. д. № 3624/2006 вписва промени за „Попов и партньори кансалтинг“ – ООД:
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Галин
Илиев Попов на Недялко Божанов Недялков;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Галин
Илиев Попов на Елеонора Бориславова Сергиева; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от
Искра Янева Кишкова-Димитрова на Елеонора
Бориславова Сергиева; вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Елисавета Йорданова Йотова
на Недялко Божанов Недялков; вписва промяна
на предмета на дейност: услуги, търговско представителство и посредничество, консултантска
и проучвателна дейност, изготвяне на анализи,
бизнес инвестиционни планове, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия,
комисионерство, агентство в полза на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, управление на местни и чуждестранни инвестиции,
маркетингови услуги – маркетингови проучвания,
стратегии, преоценки на имущество, наемане и
отдаване под наем на моторни превозни средства
от/на трети лица, извършване на транспортни
куриерски услуги след издаване на съответните
лицензи и разрешителни, както и всякакви други
денйости, незабранени със закон; вписва промени
в дружествения договор.
1763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18756/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес.Ел.Ка.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 148, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
търговия с месо и месни произведения, както
и всякаква друга търговска дейност, сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Любен
Стоянов Китов, който управлява и представлява.
1771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19010/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Електрофинес“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Крайречна 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, маркетинг и мениджмънт, консултантска
дейност, търговско представителство, пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и чужбина, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, рекламна дейност както и всяка
друга незабранена от закона дейност. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Михаил Йовчев Пенчев, Йонко
Михайлов Пенчев и Теодора Михайлова Пенчева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
1772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18876/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Финкоджест България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. 11
август 1, с предмет на дейност: консултантски и
посреднически услуги, управление на проекти,
разработване на системи за управление, рекламна
дейност, всякаква друга незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Франческо
Леоне, Олимпио Марино и Масимо Камили и се
управлява и представлява от съдружниците заедно.
1773
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18784/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Торекс Киези България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Гюешево 83, Бизнес център „Сердика“, офис
411, с предмет на дейност: медицински проекти
и дейности, дейност като упълномощен представител на производители на лекарствени продукти
относно разрешения за употреба и продажба на
лекарствени продукти на територията на България, рекламиране и промоция на фармацевтични
продукти, консултантски услуги относно пазарната
реализация на фармацевтични продукти, услуги,
свързани със събирането, обработката, анализа и
доставянето на информация относно маркетинга на фармацевтични продукти, дистрибуция и
маркетинг на фармацевтични продукти, всякаква
друга дейност в страната и чужбина, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 60 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Торекс Киези фарма“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Георги
Кръстев Съртмаджиев.
1774
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18915/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Групо Медра България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 65, ап. 3, с предмет на
дейност: придобиване и продажба на всякакъв вид
недвижими имоти и вещни права върху тях – терени, сгради, апартаменти, жилища, офиси, търговски центрове; строителство, експлоатация и
поддръжка на сгради и съоръжения; работи по
урбанизация, парцелиране на терени и промяна
в статута им с цел последващата им продажба;
отдаване под наем и управление на недвижими
имоти; консултации в областта на търговията и
управлението на недвижими имоти, изготвяне на
оценки на недвижими имоти, анализи, маркетинг
и реклама в областта на недвижимите имоти;
поддръжка и ремонт на механични, електрически
и противопожарни инсталации, комуникационни
и асансьорни системи, системи за сигурност и
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климатизация; търговски, технически, юридически, данъчни, счетоводни и трудови консултации
на физически и юридически лица; управление на
дружества, както и всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Групо емпресариал
медра“ – ЕООД, Испания, Мадрид, ул. Перу 6,
и се управлява и представлява от управителя
Серхио Лопес Марихуан.
1775
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 97/2007 вписва промени
за „Просперити БГ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Емил Иванов Хайвазов на Снежана Петрова Попова; заличава като
съдружник и управител Емил Иванов Хайвазов;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност
„Просперити БГ“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Снежана Петрова Попова.
1776
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джоб Сити“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Адриана
Будевска 8, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
посредническа дейност по наемане на работа на
български и чуждестранни граждани в страната
и в чужбина, информиране и консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите,
психологическо подпомагане и професионално
и мотивационно обучение на търсещи работа
лица; насочване и подпомагане за започване на
работа, вкл. и в друго населено място в страната или в друга държава, вътрешна и външна
т ъргови я, представителство, всякак ва дру га
дейност, незабранена със закон, като дейностите
за които се изисква съответно разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Марин Желязков Димитров, който
управлява и представлява.
1777
Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 822/2007 по партидата
на „Сити дивелъпмънт“ – А ДСИЦ, относно
капитала на дружеството, както следва: изразът
„вписва увеличаване на капитала на дружеството от 500 000 на 1 698 040 лв. чрез издаване на
нови 169 804 обикновени безналични акции с
номинална стойност 10 лв.“, следва да се чете:
„вписва увеличаване на капитала на дружеството от 500 000 на 2 198 040 лв., чрез издаване на
нови 169 804 обикновени безналични акции с
номинална стойност 10 лв.“
1778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18718/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „АЕ строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж. к. Захарна фабрика, ул. Кукуш,
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бл. 69, ап. 809, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, вътрешнотърговска дейност със стоки
от собствена и чужда продукция, строителство,
търговия със строителни материали, маркетинг,
лизинг, рекламна дейност, консултантски услуги,
откриване и експолатация на собствени магазини и увеселителни заведения, транспортни и
спедиторски услуги, сделки с недвижими имоти,
търговско представителство, комисионерство, посредничество и агентство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Васков Филипов и Елвира Захариева
Цветанова и се управлява и представлява от
Александър Васков Филипов.
1779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18796/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Симанто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 904, вх. Г, ет. 4,
ап. 79, с предмет на дейност: търговия с всички
видове промишлени и хранителни стоки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и чужбина, консултантска дейност, посреднически услуги, проектиране, строителство,
обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с
цел продажба, туроператорска, турагентска и
хотелиерска дейност, ресторантьорство, както
и всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антон Димитров Георгиев и Цветелина Цветанова Драгова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
1780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18603/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Техноофис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж. к.
Борово, ул. Солун 56, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, изготвяне на
икономически и счетоводни разработки, справки,
анализи, консултации и прогнози, 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, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Румяна Павлова Атанасова, която
управлява и представлява.
1781
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18999/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Либереф и трастуърдс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Подуяне“,
кв. Хаджи Димитър, бл. 190, вх. А, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: фирмено консултиране,
стратегически подбор на персонала, външно- и
вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, реклама и маркетинг,
консултантски услуги, всякаква друга дейност и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Гълъбин
Колев Кирилов, който управлява и представлява.
1782
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г. по
ф. д. № 9583/2001 вписва промени за „Евролизинг
кар“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 100 000 на 195 000 лв. чрез издаване на нови 950 акции с номинална стойност
100 лв.; капиталът е увеличен с апортна вноска,
представляваща вземане на стойност 1 183 688 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 21.ХI.2007 г. на
Софийския градски съд, фирмено отделение, 2
състав, по дело № 535/2007 г.; дружеството продължава дейността си като акционерно дружество
„Евролизинг кар“ – АД; вписва нов устав, приет
на ОС на акционерите, проведено на 14.ХI.2007 г.
1783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 9193/2000 вписва промени
за „ВЕЦ – Енергия“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството с непарична вноска
от 835 200 на 8 000 000 лв. съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с определение на СГС
по дело № 412/2007 г.; вписва нов устройствен
статут (учредителен акт) на дружеството.
1784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 10812/98 вписва промени
за „Сименс“ – ЕООД: заличава като управители
Вилхелм Кицхофер и Валтер Зьоле; вписва като
управител Йоахим Виснер; дружеството се представлява от Курт Хайншиц и Йоахим Виснер.
1785
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г.
по ф. д. № 9861/98 вписва промени за „ЦКБ груп
асетс мениджмънт“ – ЕАД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 150 000 000 на
200 000 000 лв. чрез издаване на нови 50 000 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети с протоколно решение от 3.ХII.2007 г.
на едноличния собственик на капитала.
1786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18523/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „НСН пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Първа българска
армия 76, с предмет на дейност: посредничество
и консултантски услуги при сделки, свързани с
недвижими имоти; покупка, строеж, обзавеждане,
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управление и продажба на недвижими имоти в
страната и чужбина; строителство и строителномонтажни услуги; комисионни, посреднически и
консигнационни сделки; производство и търговия
в страната и в чужбина с всички стоки, позволени от закона; хотелиерство и ресторантьорство;
транспортни и спедиторски услуги, всякаква друга
търговска (стопанска) дейност, незабранена от
законите. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Нанчо Кирилов
Сотиров, Силвия Станиславова Карамелска и
Наско Илиев Петков и се управлява и представлява от Нанчо Кирилов Сотиров.
1787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18327/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Немо
82“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, ул. Блазна 22, с предмет
на дейност: търговия с търговски и промишлени стоки в страната и в чужбина, включително
чрез обекти под наем и разкриване на собствена
търговска и дистрибуторска мрежа, търговско
посредничество, агентство и комисионерство на
фирми и лица в страната и в чужбина, маркетинг
и мениджмънт, информационни услуги, рекламна
дейност, консултантска дейност, лизингова дейност, производство на стоки, ремонтна дейност
и дейности в областта на услугите, транспортна
и спедиторска дейност, обслужваща търговската
дейност, реекспорт, импорт и бартерни сделки с
търговски и промишлени стоки, външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитала 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Методи Стефанов Аличков,
който управлява и представлява.
1788
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18479/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Метал мега“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“,
ж. к. Красно село, бл. 213, вх. Г, ет. 1, ап. 57, с
предмет на дейност: търговия с черни и цветни
метали в страната и чужбина, производство,
преработка и покупка на стоки с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, издателска и печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Йордан Емилов Дамянов, който управлява и
представлява.
1789
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 4069/2007 вписва промени
за „Вашингтон 22“ – ООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Витоша“, бул. Братя Бъкстон 82; заличава като управител Авиви Перелман Стрикс;
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вписва като управител Абрахам Голдберг; вписва
промени в дружествения договор; дружеството
се управлява и представлява от управителя
Абрахам Голдберг.
1790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 13982/2005
вписва прекратяване на „Геопротект“ – ООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Кирил
Иванов Маринов и срок за ликвидация 4 месеца.
1798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19041/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Филе България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе
110, комплекс „Грийн сити“, бл. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: дейност по изследване, проектиране,
агентство, търговско посредничество, производство, монтаж, техническа помощ, търговия и
продажба в механиката и електромеханиката в
България и в чужбина, като тази дейност може
да бъде упражнявана от свое име или от името
на трети лица, използвайки собствени или чужди
инструменти и организационни структури, придобиване, продажба, замяна, разделяне, оценяване
на недвижими имоти, изграждане, администрация
и отдаване под наем на строителни комплекси от
всякакъв вид, жилищно и пътно строителство,
управление на хотели и ресторанти, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство,
реекспорт, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 300 000 лв., със съдружници „Апликациони текнолоджике сидеруржике“ – ООД, и
Роберто Корчуло и се управлява и представлява
от Роберто Корчуло.
1799
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 4857/2006 вписва промени
за „МН стар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Сати Н Мустафа на Таер
Абдул Уахед Мунис; заличава като съдружник и
управител Сати Н Мустафа; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „МН стар“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Таер Абдул
Уахед Мунис, който го управлява и представлява;
вписва учредителен акт.
1800
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 6927/2006 вписва промени
за „Чонос комерс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Пламен Атанасов
Йорданов на Деница Видева Чонос; заличава
като съдружник и управител Пламен Атанасов
Йорданов; вписва като съдружник Деница Видева
Чонос; дружеството се управлява и представлява
от Милен Боянов Чонос; вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 1, бл. 409, магазин 1, до вх. А; вписва
нов дружествен договор.
1801
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 7336/2004 вписва промени
за „Черна Места“ – ООД: вписва прехвърляне на
2050 дружествени дяла от Васил Кирилов Николов
на „Люко – К“ – ЕООД; заличава като съдружник
Васил Кирилов Николов; вписва като съдружник
„Люко – К“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10850/96);
вписва промени в дружествения договор.
1802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф.д. № 2968/2005 вписва промени за „Адванс
интернешънъл транспорт (Балкан)“ – ЕАД: заличава като изпълнителен директор Джавад Камел;
заличава като заместник изпълнителен директор
Кирил Ерменков Найденов; вписва като изпълнителен директор Кирил Ерменков Найденов.
1803
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф. д. № 10853/2003 вписва
промени за „Моргана – Мак“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 150 дружествени дяла от Моника Пифаретти на Румен Каменов Цветков;
вписва прехвърляне на 150 дружествени дяла
от Андреа Балоси на Румен Каменов Цветков;
вписва прехвърляне на 150 дружествени дяла от
Кристиан Франджи на Румен Каменов Цветков;
заличава като съдружници и управители Моника
Пифаретти, Андреа Балоси и Кристиан Франджи; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Моргана – Мак“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е Румен Каменов Цветков,
който управлява и представлява.
1804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 4303/95 вписва промени
за „Инексмет“ – ООД: заличава като управител
Крум Вълчев Вътев; вписва като управител Екатерина Емануилова Константинова-Вътева.
1805
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 1154/2002 вписва промени
за „Тони колор 2002“ – ООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Слатина“,
ул. Стар лозенски път 9.
1806
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 18379/2007 вписа в
т ърговск и я регист ър ак ционерно дру жество
„Партнер лизинг“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Дамян Груев 6, с предмет на дейност: лизингова дейност, търговска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 300 000 лв.,
разпределен в 300 000 поименни акции с номина лна стойност 1 лв. Дру жеството е със
съвет на директорите в състав: Данчо Христов
Данчев – председател, Никола Стоянов Киров
и Златка Нанкова Белинова – изпълнителен
директор, която управлява и представлява.
1807
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18433/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Визаж
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Стара планина 76, с
предмет на дейност: набиране на модели, консултантска дейност, реклама, организиране на модни
ревюта, импресарска дейност и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Цветелина
Цонева Борисова, която управлява и представлява.
1808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18000/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Юнайтед
дистрибюшън груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ж. к.
Зона Б-18, ул. Царибродска 70, ет. 4, ап. 8, с предмет
на дейност: придобиване на акции и дялове от
капитала на търговски дружества, консултантска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, ремонт и поддръжка на търговски
обекти и съоръжения, строителна и предприемаческа дейност, външно- и вътрешнотърговска
дейност, покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни 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, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с
промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и
селскостопански стоки, представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица и всички други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Георгиев Нанчев и Димитър
Атанасов Ангелов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
1809
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 18657/2007 вписва промяна за „Кавалерът“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Хасковския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Хасково, ул.
Христо Ботев 1, сграда „Бизнесцентър“ 1, ет. 4, стая
432, в София, район „Искър“, Промишлена зона
„Гара Искър“, ул. Поручик Христо Топракчиев 2.
1810
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2007 г.
по ф. д. № 19422/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Пътища и магистрали“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Бесарабия 114, с предмет на дейност:
строителство, ремонт и поддържане на пътищата
и пътните съоръжения, градски комуникации и
инфраструктурите около тях, производство на
всички видове строителни и инертни материали
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и изделия от тях, проектиране, научноизследователска и инженерингова дейност, придобиване,
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване,
оценка и продажба на патенти, отстъпване на
лицензии за използване на патенти на дружества,
в които дружеството участва, финансиране на
дружества, в които дружеството участва, всякаква друга поризводствена или търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 33 231 000 лв., разпределен
в 33 231 обикновени поименни налични акции с
право на глас с номинална стойност 1000 лв., със
съвет на директорите в състав: Орлин Георгиев
Хаджиянков – председател, Иван Янков Иванов – заместник-председател, и Филип Петров
Стоянов – изпълнителен директор, и се управлява
и представлява от председателя Орлин Георгиев
Хаджиянков и изпълнителния директор Филип
Петров Стоянов заедно или поотделно.
1811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19146/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алюр 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Беловодски път 19, 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, изграждане и експлоатация на ферми
за отглеждане на породисти коне, селскостопанска
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, превоз на
пътници и товари в страната и чужбина, всякаква
друга дейност, незабранена от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Росен Георгиев Кръстев и Ася Страхилова Бойкова и се управлява и представлява от
Росен Георгиев Кръстев.
1812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18885/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БР транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 632, вх. Б, ет. 11,
ап. 117, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки,
посреднически, счетоводни, консултантски и
комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство и всички други
търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Борислав Стефанов Рангелов и
Румен Стефанов Рангелов и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
1813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17819/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Лиас – 91“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж. к.
Хиподрума, бл. 139, вх. Б, ет. 4, ап. 50, с предмет
на дейност: инженерингова дейност, консултантска
дейност, счетоводно обслужване и юридически
услуги (без процесуално представителство), организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети,
търговия на едро и дребно с хранителни продукти и
стоки за бита, покупко-продажба и посредничество
при търговия с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, рекламна дейност,
търговско посредничество, всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт и
при спазване на съответните нормативни изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Лиляна Дончева Грозданова, която
управлява и представлява.
1814
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19151/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро такси
3“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Света Троица,
бл. 175, вх. Б, ет. 1, ап. 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина (при спазване на законоустановения ред), всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Росица Пеева
Атанасова и Спас Димитров Атанасов и се управлява и представлява от Росица Пеева Атанасова.
1815
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1411/2005 вписва промени за „Тали пропъртис интернешънъл”: вписва
промяна на наименоването от „Тали пропъртис
интернешънъл“ – ЕООД, на „Алфареа“ – ЕООД;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от София, район „Витоша“, ул. Иван
Сусанин 7, ет. 3, във Варна, ул. Евлоги Георгиев
1, ап. 25; вписва нов учредителен акт.
1853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 9822/2003 вписва промени за „А пис – дигеста“ – ООД: за ли чава
като съдружници Пепа Василева Костадинова
и „Инфоман“ – ЕООД; вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от „Инфоман“ – ЕООД, на
Вихър Николов Кискинов; вписва прехвърляне
на 3 дружествени дяла от „Инфоман“ – ЕООД, на
Христо Николов Константинов; вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от „Инфоман“ – ЕООД,
на „Апис – Христович“ – ЕООД; вписва промяна
в дружествения договор.
1821
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.по ф. д. № 13989/2004 вписва
прекратяване на „Бонев софт – Конев“ – ЕООД,
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и го обявява в ликвидация с ликвидатор Иванка Георгиева Конева със срок за ликвидацията
шест месеца.
1822
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 6387/2004 вписва промени за „Планет
груп“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала „Росеа Къмършъл лимитид“,
Кипър, гр. Лимасол, ул. Лолопис Корт 205, ет. 2,
офис 201, рег. № НЕ 151311; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Росеа Къмършъл
лимитид“ на Димитър Христов Петров; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Димитър Христов Петров; заличава като
управител Николай Кирилов Станчев; дружеството се управлява и представлява от Димитър
Христов Петров; вписва нов учредителен акт на
дружеството.
1823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 7929/2004 вписва промени
за „КНТ“ – ЕООД: вписва промяна на адреса на
управление – София, район „Средец“, ул. Свети
Климент Охридски 4, ет. 3; вписва изменение в
устава на дружеството.
1824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 10449/2004 вписва промени за „Неохимики България“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Хариклея Апостолопулу;
вписва като член на съвета на директорите Граматики Арванити.
1825
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 10449/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Неохимики България“ – АД.
1826
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3944/93 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „МВН – Младен Младенов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Младен Василев Младенов на Васил
Младенов Младенов и го вписва като едноличен
търговец с фирма „МВН – Васил Младенов“.
1827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19068/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ейч Ес Би
трейдинг сървисис Ко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, ж.
к. Дружба 1, бл. 65, вх. А, ет. 5, ап. 21, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на месни и чужди
физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и
чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
всички други сделки, незабранени от закона.

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Павлина Филчева
Дремсизова- Сакр, Амир Баалбаки и Али Хамиди
Сакр се управлява и представлява от Павлина
Филчева Дремсизова-Сакр.
1816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х І.20 07 г. по ф. д. № 10530/20 0 4 вп исва
промени за „Ортопедични системи“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 245 дружествени дяла от
Владислав Стефанов Райков на Чанко Ангелов
Чанков; вписва като съдружник и управител
Чанко Ангелов Чанков; вписва промяна на наименованието от „Ортопедични системи“ – ЕООД,
на „Нютон медикал солюшънс“ – ООД; дружеството продължава дейността си като дружество
с ог раничена отговорност „Нютон медика л
солюшънс“ – ООД; вписва промяна в адрес на
управление – София, район „Оборище“, ул. Париж 7; вписва промяна на предмета на дейност,
както следва: представителство и дистрибуция
на стоки на местни и чуждестранни фирми,
производство, продажба и препродажба на медицински изделия (след получаване на лиценз),
вкл. за регулиране със Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина след получаване
на разрешения за дейност, дизайн на медицински
изделия и високотехнологични продукти, изработка на прототипи, организиране на мориторинг на клинични проучвания за чуждестранни
производители от медицинска индустрия (след
получаване на лиценз), експертно-консултативна
дейност в социалната и индустриалната сфера,
здравен мениджмънт, изработване и търговия с
програмни продукти, консултантска дейност по
инвестиционни продукти, вкл. след получаване
на лицензи по Закона за публичното предлагане
по ценни книжа, счетоводни услуги и съставяне
на годишни отчети, конгресен туризъм, покупкопродажба на недвижимо имущество, електронна
търговия, внос-износ, маркетингова и рекламна
дейност в страната и чужбина, всякаква друга
незабранена от закона дейност; дружеството
се управлява и представлява от управителите
Владислав Стефанов Райков и Чанко Ангелов
Чанков заедно и поотделно.
1817
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 10053/2003 вписва промени за „Ала
70“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Франческо Чиарло; вписва прехвърляне на 41
дружествени дяла от Франческо Чиарло на Андреа Калдерай; заличава като съдружник Марко
де Лука; вписва прехвърляне на 41 дружествени
дяла от Марко де Лука на Роберто Чианчо; заличава като съдружник „Ара мениджмънт” – ООД;
вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от
„Ара мениджмънт“ – ООД, на Андреа Калдерай;
вписва прехвърляне на 9 дружествени дяла от „Ара
менжджмънт“ – ООД, на Роберто Чианчо; вписва
като съдружници Андреа Калдерай и Роберто
Чианчо; вписва като управител на дружеството
Роберо Чианчо; вписва промяна на предмета на
дейност, както следва: инвестиции в недвижими
имоти и строителство; разрушаване, повторно
реконст ру иране, реконст ру к ци я и прода жба
(изцяло или частично) на жилищни, админи-
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стративни и промишлени сгради; подготовка и
изработване на тръжни условия, книжа, оферти;
организиране, провеждане и участие в търгове за
изпълнение на всякакъв вид строителни работи,
вкл. пътни, летищно-пристанищни, железопътни,
водоелектрически и промишлени; управление и
поддръжка на инсталации, обществени и частни
сгради; закупуване и управление на промишлени
дейности или съпътстващи предприятия, свързани или зависещи спрямо посочената дейност по
недвижими имоти и строителство, всяка друга
дейност, незабранена със закон; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Дунав 33, ет. 1, ап. 1; вписва
нов дружествен договор.
1818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 11084/2002 вписва промени за „Велолукс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 60 дружествени дяла от Джън Синхуа на У
Шанся; заличава като съдружник и управител
Джън Синхуа; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Велолу кс“ – ЕООД; едноличен
собственик е У Шанся, който управлява и представлява дружеството.
1819
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3234/2003 вписва промени за „Проеко“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Клаус Петер Зенкел на
Фолкер Ленски; заличава като едноличен собственик Клаус Петер Зенкел; вписва като едноличен собственик Фолкер Ленски; заличава като
управител Стоян Вълов Горанов; дружеството ще
се управлява и представлява от Фолкер Ленски;
вписва нов учредителен акт.
1820
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 22798/94 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Диан Ставрев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Ниас“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 1257/2007).
1828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 17532/2007 вписва промени
за „ЮС пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне
на 8 дружествени дяла от Борислав Сарандев
Сарандев на Божидар Луканов Банков; вписва
прехвърляне на 5 дружествени дяла от Юлия
Дилова Петрова на Божидар Луканов Банков;
вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от
Борислав Сарандев Сарандев на Енрико Нойко
Репуц; вписва като съдружници Божидар Луканов
Банков и Енрико Нойко Репуц; вписва промяна
на предмета на дейност: сделки с недвижими
имоти, строителство, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна търговия, външна търговия, всяка
друга дейност, незабранена от закона; вписва нов
дружествен договор.
1829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18667/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Милена Балабанова Груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красна
поляна“, ж. к. Разсадника, бул. Вардар, бл. 22А,
магазин 4, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, услуги
в областта на търговската дейност, рекламна
дейност, търговия, търговско посредничество и
комисионерство, други услуги за населението,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. с едноличен собственик на капитала и
управлява Милена Стоянова Балабанова, която
управлява и представлява.
1830
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 11707/2007 вписва промени за „Валко
ППГ – Боядисване и декорация“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Валентин
Василев Теодосиев на Виктор Иванов Илиев; вписва като съдружник и управител Виктор Иванов
Илиев; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Валко
ППГ – боядисване и декорация“ – ООД; дружеството се управлява и представлява от Валентин
Василев Теодосиев и Виктор Иванов Илиев заедно
и поотделно; вписва дружествен договор.
1831
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18725/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „СК 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 247, вх. А, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: счетоводно-консултантски услуги; правни консултации и услуги;
търговско представителство и посредничество,
агентство на български и чуждестранни фирми;
рекламни, програмни, информационни услуги и
всички други разрешени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Красен Пламенов Киряков и
Светлана Методиева Величкова и се управлява
и представлява от Красен Пламенов Киряков.
1832
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17703/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Йова – проект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж. к. Христо Смирненски,
бл. 28Б, вх. Г, ап. 58, с предмет на дейност: консултантска дейност, машинно чертане, строително
проектиране и строителство, транспортна дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, комисионни, спедиционни, превозни,
лицензионни сделки, рекламни, информационни
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Емилия Георгиева Идакиева и
Йоана Ивова Идакиева и се управлява и представлява от Емилия Георгиева Идакиева.
1833
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18846/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Деспред гарант“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Гео
Милев 40, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Добромир Константинов
Йорданов, който управлява и представлява.
1834
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 16527/2007 вписва промени за „Неутрино – тим“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Румен Живков Боруджиев
на Георги Пейчев Димитров; заличава като съдружник и управител Румен Живков Боруджиев; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Неутрино – тим“ – ЕООД; едноличен собственик
е Георги Пейчев Димитров; вписа промяна в адреса на управление – София, район „Слатина“, кв.
Слатина, бл. 43А, вх. А, ет. 5, ап. 13; дружеството
се управлява и представлява от Георги Пейчев
Димитров; вписва нов учредителен акт.
1835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18663/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Капитал
син“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин 1 част,
бл. 006, вх. Д, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти и всички други
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Соня Иванова Николова, която управлява и представлява.
1836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 16507/2007 вписва промени
за „Фючър спот“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от „Добрев, Кинкин и
Люцканов“, адвокатско дружество, на „Р и М
мениджмънт“ – ООД; заличава като едноличен
собственик на капитала „Добрев, К инкин и
Люцканов“, адвокатско дружество; заличава като
управител Валентина Марчева Димова; вписва
като едноличен собственик на капитала „Р и М
мениджмънт“ – ООД; вписва като управител Иля
Леонов Селиктар; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 43; вписва нов учредителен акт.
1837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18851/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Милениум дез контрол“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“,
ж. к. Дружба 1, бл. 84, вх. А, ап. 9, с предмет на
дейност: дезинфекция, дезинсекция и дератизация
(ДДД), външно- и вътрешнотърговска дейност,
строителство, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Асен Стоянов Джоков,
който управлява и представлява.
1838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19036/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Автоматизирано напояване“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж. к.
Обеля 2, бл. 239, вх. Б, ап. 29, с предмет на дейност: озеленяване, автоматизирано напояване,
проектиране, изпълнение и поддържане на автоматизирани системи за напояване и обекти за
озеленяване, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лъчезар Стефанов Томов и Емануил Методиев Петров и се
управлява и представлява от Лъчезар Стефанов
Томов.
1839
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 9824/97 вписва промени за „А – Консулт БГ“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Асен Хариев Бораджиев; вписва като
член на съвета на директорите Соня Григорова
Борисова; вписва като изпълнителен директор
Орлин Стефанов Денков; вписва промени в устава, приет на общо събрание на акционерите,
проведено на 21.ХІ.2007 г.
1840
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3362/97 вписва промени за „Дакрис
трейдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 30 дружествени дяла от Мария Иванова Николова на
Ивайло Данчев Николов; вписва прехвърляне на
2 дружествени дяла от Мария Иванова Николова
на Лиляна Несторова Николова; заличава като
съдружник Мария Иванова Янчева; вписва като
съдружник Лиляна Несторова Николова; вписва
нов дружествен договор.
1841
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 19421/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Поддържане и възстановяване“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Бесарабия 114, с предмет на дейност:
строителство, ремонт и поддържане на пътищата
и пътните съоръжения, градски комуникации и
инфраструктурите около тях, производство на
всички видове строителни и инертни материали
и изделия от тях, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност, придобиване,
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване,
оценка и продажба на патенти, отстъпване на
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лицензии за използване на патенти на дружества,
в които дружеството участва, финансиране на
дружества, в които дружеството участва, всякаква друга производствена или търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 848 000 лв., разпределен
в 2848 обикновени поименни налични акции с
право на глас с номинална стойност 1000 лв.,
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Орлин Георгиев Хаджиянков – председател, Тони
Петров Петров – заместник-председател, и Филип
Петров Стоянов – изпълнителен директор, и се
управлява и представлява от председателя Орлин
Георгиев Хаджиянков и изпълнителния директор
Филип Петров Стоянов заедно или поотделно.
1842
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 16270/2007 вписва промени за „Хлебопекарни Христови“ – АД: вписва промени в устава
на дружеството, приети на ОС на акционерите,
проведено на 28.ХІ.2007 г.; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Малуша 2, вх. Б, ет. 5, ап. 21;
заличава като прокурист Ваня Траянова Стоянова.
1843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19045/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Риал
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, кв. Ботунец 2, ул.
Искър 3, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, строителна и
строително-ремонтна дейност, предприемачество,
управление на недвижими имоти, консултантска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
внос на стоки, покупка на недвижими имоти,
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
посредничество и агентство на чуждестранни
физически и юридически лица, всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Румен Георгиев Чарлов и Димитър
Николов Хаджиев и се управлява и представлява
от Румен Георгиев Чарлов.
1844
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18504/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анубис 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж. к.
Света Троица, бл. 376, вх. Б, ет. 5, ап. 39, с предмет на дейност: погребални услуги, изработване
на надгробни паметници, снимки, некролози и
аксесоари, организиране на погребални ритуали,
вътрешно- и външнотърговска дейност, таксиметрова и транспортна дейност, производство
и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически, счетоводни, консултантски и комисионерски услуги,
финансови услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

покупко-продажба и обзавеждане на недвижими
имоти с цел отдаване под наем, ремонтни и довършителни дейности и всички други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Асен Иванов
Георгиев, който управлява и представлява.
1845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18695/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Век 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, бл. 26Е, офис 3, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска и външнотърговска дейност,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, комисионни и спедиционни
сделки, покупко-продажба и ремонт на недвижими имоти, консултантска дейност в областта на
недвижимите имоти, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, развиване на
ловен и екотуризъм, проектиране, изграждане и
поддръжка на екопътеки, осъществяване на всички
видове строителни дейности – жилищно, пътно,
хидромелиоративно, промишлено и всички други
видове строителство, рекламни и информационни
услуги, изграждане и поддръжка на мрежа за
кабелно разпространение на интернет, радио- и
телевизионни програми, всякаква друга дейност,
незабранена с нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик и управител Веселин Велков Давидов,
който управлява и представлява.
1846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19360/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прециз 47“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. 20-и
април 15, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: измервания в областта на машиностроенето, научноизследователска и развойна дейност, проектиране,
конструиране и реализация на оборудване, екипировка, обзавеждане, изделия, възли и детайли
от промишлен и битов характер, производство,
експорт, импорт и трансфер на технологии, технологични и програмни продукти, промишлени
стоки и стоки за бита, разрешени със закон и
нормативните актове, консултантски, рекламни,
сервизни и транспортни услуги, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Никола Димитров Панчев и се управлява и представлява от управителя Христо Кирилов Радев.
1609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19361/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Продукт
47“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж. к. Овча купел
1, бл. 414, вх. Д, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: научноизследователска и развойна дейност,
проектиране, конструиране и реализация на
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оборудване, екипировка, обзавеждане, изделия,
възли и детайли от промишлен и битов характер,
производство, експорт, импорт и трансфер на
технологии, технологични и програмни продукти,
промишлени стоки и стоки за бита, разрешени
със закон и нормативните актове, консултантски,
рекламни, сервизни и транспортни услуги, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Никола
Димитров Панчев и Георги Христов Диков и се
управлява и представлява от Никола Димитров
Панчев.
1610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 22637/94 вписва промени за „Еколаб“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
45 005 дружествени дяла от „Еколаб Гезелшафт
МБХ“ на „Еколаб ЦеХа2 ГМБХ“; заличава като
едноличен собственик „Еколаб Гезелшафт МБХ“;
вписва като едноличен собственик „Еколаб ЦеХа2
ГМБХ“, Швейцари я (регист рационен номер
СН – 100.4.788.189-9).
1611
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 26932/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Ауто хелп“ – ЕООД.
1612
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 33458/92 вписва промени за „Синто
дентал – амбулатория за индивидуална практика
за първична стоматологична помощ“ – ЕООД:
променя наименованието на „Синто дентал – амбулатория за индивидуална практика за първична
дентална помощ“ – ЕООД; вписва промяна в
предмета на дейност: извънболнична първична
дентална помощ, изразяваща се в извършване
на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други изследвания,
лекарства, превързочни материали и медицински пособия, медицински дентални дейности и
манипулации под собствен контрол и отговорност, както и сключване на търговски сделки за
нуждите на осъществяваната дентална дейност
и за обслужване на пациенти.
1613
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2852/90 вписва промени за „Кристал експрес 1280“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Георги Кирилов Арнаудов на Иван Ангелов
Димитров; заличава като едноличен собственик
Георги Кирилов Арнаудов; вписва като едноличен
собственик Иван Ангелов Димитров; заличава
като управител Георги Кирилов Арнаудов; вписва
като управител Иван Ангелов Димитров; премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, бул. Витоша 74, ет. 5,
ап. 10, в Самоков, Софийска област, ул. Здравец
119; вписва промени в учредителния акт.
1614
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 990/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„СМФ – монтаж на инсталации и уредби“ – АД.
1615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18547/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мари я Ми хаела“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Акад. Г. Наджаков 35, с предмет на дейност:
студио за красота – фризьорски и козметични
услуги, пълна вътрешно- и външнотърговска
дейност, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, бартерни сделки, реекспорт,
п р ед п риемаче ск а , спед и т ор ск а , л изи н г ова ,
рекламна, импресарска, издателска, складова
дейност, сделки с интелектуална собственост,
консултантски и информационни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, вътрешен
и международен туризъм, пълна вътрешна и
международна транспортна дейност, автосервиз
и автомивка, строителна и строително-ремонтна
дейност, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всякаква разрешена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Николаева Георгиева, която го
управлява и представлява.
1616
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 7042/2003 вписва промени за „Електротранзит“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Петър Иванов Петрушев, като дяловете му се поемат от неговите наследници Иво
Петров Петрушев и Марика Стоилова Петрушева;
вписва като съдружник Иво Петров Петрушев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Марика Стоилова Петрушева.
1617
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 5760/2003 вписва промени за „ЦМД“ – ООД: вписва с решение на
общото събрание на дружеството, проведено на
27.ХІ.2007 г., нов дружествен договор.
1618
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 860/2003 вписва промени за „Квантум
консулт“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Никола Козлев 6, ет. 1-ви надпартер; вписва
промяна в учредителния акт на дружеството.
1619
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 13230/2003 вписва промени за „Енерджи маркет“ – АД: вписва промяна в броя на
членовете на съвета на директорите от 3 на 5;
вписва като членове на съвета на директорите
Лилия Лиозовна Ангелова и Костадин Иванов
Сирлещов.
1620
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 6758/2003 вписва промени за „Проимпекс БГ“ – ЕООД: заличава като
управител Станислав Кирилов Цолов; вписва
като управител Деян Тодоров Терзиев; дружеството ще се управлява и представлява от Деян
Тодоров Терзиев.
1621
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3569/2002 вписва промени
за „Марети – 13“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Наталия Михайлова Златкова
на Александра Велкова Минчева и 25 дружествени
дяла от Минко Петков Гетов на Стефан Стефанов Минчев; заличава като съдружници Минко
Петков Гетов и Наталия Михайлова Златкова;
заличава като управител Минко Петков Гетов;
вписва като съдружници Стефан Стефанов Минчев и Александра Велкова Минчева; вписва като
управител Стефан Стефанов Минчев; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Младост“, ж. к. Младост 4, ул. Бизнеспарк София 3; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Стефан Стефанов Минчев.
1622
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1134/97 вписва промени за „Ендор
комерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от „Лоара трейдинг“ – ООД, на
Росен Стефанов Наумов; заличава като едноличен
собственик на капитала „Лоара трейдинг“ – ООД;
заличава като управител Стефан Наумов Йорданов; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител на дружеството Росен
Стефанов Наумов; премества седалището и адреса на управление в София, район „Искър“, бул.
Искърско шосе 7; дружеството ще се управлява и
представлява от Росен Стефанов Наумов; вписва
нов статут на дружеството.
1623
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 11304/98 вписва промени
за „Топ дринкс“ – ООД: заличава като управители
Стефка Младенова Ангелова и Пламен Георгиев Нанчев; вписва като управител Станимир
Василев Трунчев; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Сурен Гарабед
Гемджиян и Станимир Василев Трунчев заедно
и поотделно.
1624
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3686/97 вписва промени
за „Лингуа – развитие“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Георги Вълков
Георгиев на Траян Димчев Йосифов; заличава
като съдружник и управител Георги Вълков Георгиев; вписва като съдружник и управител Траян
Димчев Йосифов; дружеството ще се управлява
и представлява от Траян Димчев Йосифов.
1625
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 8185/96 вписва промени за
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„Бо – инженеринг“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Слатина“, ул. Кадин
връх 5, партер; вписва промени в дружествения
договор.
1626
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 3808/2005 вписва промени за „Транскарт файненшъл сървисис“ – ЕАД: заличава като
член на съвета на директорите Христо Георгиев
Георгиев; вписва като член на съвета на директорите „Петрол холдинг“ – АД, представлявано
от Орлин Тодоров Тодоров.
1627
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХІ.2007 г. по ф. д. № 7954/2005 вписва промени
за „Френдс“ – ООД: вписва прехвърляне на 16
дружествени дяла от Евгений Луков Зумпалов
на Светлозар Благоев Ганчев; заличава като съдружник и управител Евгений Луков Зумпалов;
вписва като съдружник Светлозар Благоев Ганчев;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Йоана Минкова Спасова-Дикова;
вписва промени в дружествения договор.
1628
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 13116/2005 вписва промени
за „Фото Експерт“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието „Пропърти Експерт“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: посреднически услуги при покупко-продажба, замяна
и отдаване под наем на недвижими имоти, управление на недвижими имоти, консултантски
услуги в областта на данъчното право, финансите
и счетоводството, в областта на индустриалната
собственост (патенти, марки, промишлен дизайн
и др.), авторско право и сродните му права в областта на недвижимите имоти и в други области,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, правно обслужване на дейности на български и чуждестранни юридически
и физически лица, фотографски услуги, заснемане
на обекти по фотографски и/или аналогичен
начин, както и всякакви дейности, незабранени
със закон; вписва нов учредителен акт.
1629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18166/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дженезис конструкшън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
бул. Евлоги Георгиев 173, с предмет на дейност:
строителство, проектиране, вътрешна и външна
търговия, посредническа, консултантска дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, интериор
и екстериорен дизайн, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Християн Атанасов
Димитров, който го управлява и представлява.
1596
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18317/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фасада
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транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Нови Искър“, гр. Нови
Искър, кв. Курило, ул. Брезова гора 7, с предмет
на дейност: транспортна и спедиторска дейност,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество,
комисионерство, лизинг, маркетинг, реклама,
както и други дейности, за които няма изрична
забрана със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Невена Цветанова Минева и Георги Александров
Харачерев и се управлява и представлява от Георги Александров Харачерев и Георги Дамянов
Дамянов заедно и поотделно, като управителят
Георги Александров Харачерев управлява, представлява и задължава дружеството самостоятелно
без ограничения, а управителят Георги Дамянов
Дамянов има право да представлява и задължава
дружеството самостоятелно по отношение на
сключване на договори и сделки с материален
интерес и с паричните наличности от банковите
сметки на дружеството със суми до 10 000 лв., а
за суми над 10 000 лв. заедно с управителя Георги
Александров Харачерев.
1597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХІ.2007 г. по ф. д. № 15165/2007 вписва промени
за „Ромстал България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Кремиковци“, кв. Враждебна, бул. Ботевградско
шосе 276; вписва промени в учредителния акт.
1598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15165/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ромстал България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.
к. Борово, ул. Невестина скала 18, ет. 6, ап. 24, с
предмет на дейност: продажба на едро и дребно
на отоплителни, вентилационни, климатични,
водопроводни и В и К инсталации и оборудване,
продажба на едро и дребно на оборудване и съоръжения за леярни, производство на елементи
от дърво и метал за строителството, на опаковки
от дърво и други продукти от дървен материал,
производство на пластмасови продукти за строителството и други продукти, производства от
метали в първични форми и сплави, на тръби
от чугун и метал, производство на радиатори
и резервоари за централно отопление и парни
генератори, строителна дейност и конструкции,
транспортна и строителна дейност, продажба,
наемане и отдаване на недвижими имоти и
получаване на вещни права върху тях, рекламна и консултантска дейност, и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 586 750 лв., с
едноличен собственик на капитала „Ромстал
имех“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Васил Пасков Мишинев и Дариус
Силвиу Трифан заедно и поотделно.
1599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 12236/2007 вписва промени
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за „Концепта трейд“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието – „Концепта БГ“ – ЕООД;
вписва нов дружествен акт.
1600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХІ.2007 г. по ф. д. № 14320/2007 вписва промени за „Акседо“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
бул. Витоша 62, ет. 4; вписва като управител
Юри Димитров Тодоров; дружеството ще се управлява и представлява от Вигарс Кактиниекс,
Гатис Банкович, Янис Бетерс и Юри Димитров
Тодоров заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
1601
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17968/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивик консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2, с предмет на дейност:
консултантска, комисионерска, посредническа,
рекламна, информационна и програмни услуги, изготвяне на проектантска документация,
градоустройствени разработки, земеразделяне
и комасация, ландшафтно инвестиране, строителство и обзавеждане на обекти в страната и
в чужбина, съвместна дейност с чуждестранни
фирми, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране,
строителство и предприемачество на строителна
дейност, услуги в областта на проектирането и
строителството, проучване, проучване и ремонт
на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, техническо ръководство и услуги при
формирането, учредяването, осигуряването на
проектирането, организиране на строителство и
инвеститорски контрол при жилищностроителни
кооперации, индивидуални жилищни и други
обекти, изпълнявани чрез възлагане на стопански начин, инвестиционно проучване на обекти
с производствено и социално предназначение,
съставяне на технико-икономически доклади,
задания за проектиране, технически консултации,
технически експерт и други дейности от инвестиционни прогрес и независим строителен контрол
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Иван Димитров Стоичков, който го управлява
и представлява.
1602
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18597/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Афтър Консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ж.к.
Сердика, бл. 17А, вх. А, ет. 8, ап. 21, с предмет
на дейност: консултантска дейност в областта
на медиите и рекламата, консултантска дейност
в областта на финансовите услуги, търговско
представителство, посредничество, покупкопродажба и препродажба на стоки и услуги с
цел реализиране на търговска печалба, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружество-
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то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Александър Петков Касабов, който го управлява
и представлява.
1847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 2330/2006 вписва промени
за „Постпат“ – ЕООД: заличава като управител
Ерик Алан Франк Дюма; вписва като управител
Мила Кирилова Петрова, която ще управлява и
представлява дружеството.
1848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 2446/2006 вписва промени за „И Ай Джей“ – ООД: вписва промяна на
предмета на дейност: управление на собственост,
консултантска, посредническа и предприемаческа
дейност, предоставяне на счетоводни и финансови услуги, в т. ч. организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и
други финансови отчети, както и всякаква друга
дейност, незабранена от закона; вписва изменение
на дружествения договор.
1849
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.X.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5087/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ВЛС“ – АД.
1850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 12613/2006 вписва промени за „Тоска бул билд“ – ООД: заличава като
управител Барт Джероен Кьокелбергх; вписва
като управител Юсуф Яман, който управлява и
представлява дружеството.
1851
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 4130/2006 вписва промени за „Янера
интернасионал де инверсионес“ – ООД: вписва
прехвърляне на 36 дружествени дяла от „Пави
кетт“ – ООД, на „Диесей Манифекчър“ – ЕООД;
заличава като съдружник „Павикетт“ – ООД;
вп исва к ат о с ъд ру ж н и к „Д иесей Ма н ифекчър“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 13147/2007); вписва
промени в дружествения договор.
1852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 8474/2006 вписва промени за „Ред
спотс“ – АД: вписва промяна на наименованието
от „Кепитъл Лийз“ – АД, на „Ред спотс“ – АД;
вписва промяна на вида акции на дружеството
от поименни акции в налични акции на приносител; вписва промяна на предмета на дейност,
както следва: консултантска дейност, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство, агентство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
производство и пласмент на промишлени стоки,
стоки за бита и селскостопански произведения,
пласмент и поддръжка на машини и съоръжения
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и оборудване за тях, проектиране, строителство,
ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения,
туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна и складова дейност, транспортни,
спедиционни (без колетни пратки) и битови
услуги и всякаква друга, незабранена от законите на страната дейност; вписва изменения в
устава, приети с протокол от общо събрание на
акционерите, проведено на 15.XI.2007 г.
1854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 8739/2007 вписва промени за „Консулт – Тодоров и партньори“ – ООД:
вписва прехвърляне на 166,67 дружествени дяла
от Владимир Костадинов Кирилов на Марко
Стефанов Тодоров; заличава като съдружник
Владимир Костадинов К ирилов; вписва нов
дружествен договор.
1855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 5754/93 вписва промени
за „Интегра – А“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Аглика Горанова
Йонова на Румяна Димитрова Тоновска; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Аглика Горанова Йонова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Румяна Димитрова Тоновска, която управлява
и представлява; вписва нов учредителен акт.
1856
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18376/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Дага полис“ – АД.
1857

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
76. – Управителният съвет (УС) на Съюза
по електроника, електротехника и съобщения
(СЕЕС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на СЕЕС на 25.VІ.2010 г.
в 9,30 ч. в зала 3 на Националния дом на науката
и техниката в София, ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад и обсъждане
на дейността на СЕЕС; 2. доклад на контролната
комисия на СЕЕС; 3. обсъждане и приемане на
изменения и допълнения на устава на СЕЕС; 4.
обсъждане и приемане на насоки за развитието на
СЕЕС; 5. приемане на бюджета на СЕЕС; 6. избор
на УС и на контролна комисия; 7. награждаване
на заслужили членове на СЕЕС с почетни звания.
4346
18. – Управителния съвет на Волейболен клуб
„Левски Сиконко“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.VІІ.2010 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Въртопо 150, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през предходния период; 2. промени в
управителния съвет; промяна в наименованието
на сдружението; промени в устава; 5. приемане
и изключване на членове на сдружението. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч. при
същия дневен ред и на същото място независимо
от броя на присъстващите делегати.
4328
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Арарат“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 25.VІ.2010 г. в 18 ч. във Варна, бул. МарияЛуиза 35, ет. 5, ап. 8, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение сдружение с нестопанска цел
„Арарат“ да стане член на сдружение с нестопанска цел „Велика ложа на старите свободни и
приети зидари в България”; 2. други. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в деловодството на сдружението по
адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
лицата, които по закон представляват членовете
или техни представители с нотариално заверени
пълномощни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението
събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4405
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Верните приятели“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 25.VІ.2010 г. в 10 ч. във Варна
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
сдружение с нестопанска цел „Верните приятели“ да стане член на сдружение с нестопанска
цел „Велика ложа на старите свободни и приети
зидари в България“; 2. промяна на чл. 12 от устава на сдружение с нестопанска цел „Верните
приятели“. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете в деловодството
на сдружението по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
4406
3. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на свободните
зидари Стратеш“ – Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
25.VІ.2010 г. в 10 ч. на адреса на сдружението
в Ловеч при дневен ред – вземане на решение
сдружение с нестопанска цел „Сдружение на
свободните зидари Стратеш“ да стане член на
сдружение с нестопанска цел „Велика ложа на
старите свободни и приети зидари в България“.
Писмените материали по дневния ред са на
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разположение на членовете в деловодството на
сдружението по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред,
колкото и членове да се явят.
4407
Васил Иванов Божилов – ликвидатор на Фондация „Мисия за подпомагане и самопомощ на
хора в неравностойно положение „Свети Василий“, в ликвидация по ф.д. № 8894/2005 на СГС,
ФО, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адрес
София, район „Триадица“, ул. Петър Парчевич 5.
4161
Васил Христов Христов – ликвидатор на Сдружение „Регионален съюз на собствениците на
земи, гори и на занаятчиите – Габрово“, Габрово,
в ликвидация по ф. д. № 817/2000 г. по описа на
Окръжен съд – Габрово, на основание чл. 14, чл. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на дружеството да предявят вземанията си.
4255
Грациела Михайлова Миланова, ликвидатор
на Фондация „ЕЛИЗ“ – в ликвидация, рег. по ф.
д. № 12575/2007 по описа на СГС, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
бул. Янко Сакъзов 17, на основание чл. 267 ТЗ
и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
фондацията да предявят вземания си на адреса
на управление на дружеството в 6-месечен срок
считано от датата на обявяване на поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
4109
Миланка Николаева Добрева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и Методий“, кв.
Лозово, Бургас, в ликвидация по ф. д. № 2636/96
по описа на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4298
Христо Георгиев Христов – ликвидатор на
сдружение „Център за проучвания и анализи
проблемите на младежта“, в ликвидация по ф.д.
№ 6279/2002, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си.
4326
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