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на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за държавния служител, приет от ХLI Народно
събрание на 17 септември 2010 г.
Издаден в София на 23 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и
102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94
и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г.,
бр. 15, 46 и 58 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министерския
съвет“.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министерския
съвет“.

§ 3. В чл. 10е се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инстит у т ът по п ублична администрация организира провеждането на централизиран конкурс за младши експерти и
централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 след
оценка и анализ на потребностите от човешки
ресурси в администрациите при условията и
по реда на наредбата по чл. 10ж.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Успешно издържалите централизираните конкурси по ал. 1 могат да бъдат
назначавани на свободните длъж ности в
съответната администрация без провеждане
на отделен конкурс.“
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 4. В чл. 35, ал. 5 думите „министърът на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „директорът
на Института по публична администрация“.
§ 5. В чл. 35а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация
на служителите в държавната администрация
се осъществява от Института по публична администрация, който е юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към Министерския съвет.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на Института по публична администрация се назначава
със заповед на министър-председателя.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
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„(4) Управителният съвет е с мандат две
години и се състои от 5 членове – главния
секретар на Министерския съвет или определен от него директор на дирекция в
администрацията на Министерския съвет,
заместник-министър на финансите, заместникминистър на труда и социалната политика и
заместник-министър на образованието, младежта и науката, определени от съответните
министри. Изпълнителният директор на Института по публична администрация е член
на управителния съвет по право.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 6. В чл. 127 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на държавната администрация и административната
реформа“ се заменят с „Министерския съвет“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираната контролна дейност
по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и
на правата и задълженията на страните по
служебното правоотношение се извършва от
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 1 и 2 се извършва
от инспектори.“
§ 7. В чл. 128, ал. 1 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, а думите „на органите
по назначаването“ и запетаята след тях се
заличават.
§ 8. В чл. 134 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или
от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 9. В § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министърът на
държавната администрация и административната реформа и министърът на външните
работи издават“ се заменят с „Министърът
на външните работи издава“.
Заключителни разпоредби
§ 10. (1) Министерският съвет привежда в
съответствие с този закон наредбите по чл. 2,
ал. 4 и чл. 8, ал. 2 в срок до три месеца от
влизането му в сила.
(2) Издадените до влизането в сила на
този закон подзаконови нормативни актове
от министъра на държавната администрация и административната реформа запазват
действието си до привеждане в съответствие
с този закон на наредбите по ал. 1.
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§ 11. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и
27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69
от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2,
12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от
1998 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110
от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120
от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от
2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.,
бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.
и бр. 15, 46 и 58 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 399:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява и специализирана
контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията
на страните по служебното правоотношение.“
2. В чл. 402:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думата „работодателя“ се добавя „съответно от органа по назначаването“;
бб) в т. 3 след думата „дейност“ се добавя
„съответно на дейността по изпълнение на
държавната служба“;
б) в ал. 2 след думата „Работодателите“ се
добавя „органите по назначаването“;
в) в ал. 3 накрая се добавя „и на законодателството, свързано с държавната служба“;
г) в ал. 4 след думата „работодателите“ се
добавя „органите по назначаването“, а накрая
се добавя „както и с държавните служители“.
3. В чл. 403:
а) в ал. 1 в т. 2 накрая се добавя „или на
законодателството, свързано с държавната
служба“;
б) в ал. 3 след думата „законодателство“
се добавя „и на законодателството, свързано
с държавната служба“.
4. В чл. 404:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „законодателство“ се добавя „на законодателството,
свързано с държавната служба“;
бб) в т. 1 след думата „работодателите“ се
добавя „органите по назначаването“, а след
думата „законодателство“ се добавя „на законодателството, свързано с държавната служба“;
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вв) в т. 4 след думата „работодатели“ се
добавя „органи по назначаването“;
гг) в т. 8 след думата „работодателите“ се
добавя „органите по назначаването“, а след
думата „работодателят“ се добавя „съответно
органът по назначаването“;
б) в ал. 2 след думата „законодателство“
се добавя „на законодателството, свързано с
държавната служба“.
§ 12. В чл. 18, ал. 3 от Закона за геодезията
и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г. и бр. 19 и 74 от 2009 г.,) думите „Министерството на земеделието и продоволствието“
се заменят с „Министерството на земеделието
и храните“, а думите „Министерството на държавната администрация и административната
реформа“ се заличават.
§ 13. В Закона за достъп до обществена
информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г.,
бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г.
и бр. 104 от 2008 г.) чл. 16 се изменя така:
„Отчетност
Чл. 16. (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща
данните по чл. 15, както и друга информация
във връзка с прилагането на този закон се
включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.
(2) Обобщената информация по ал. 1 се
публикува ежегодно на интернет страницата
на Министерския съвет. Тази информация
трябва да бъде на разположение за справка
на гражданите във всяка администрация.“
§ 14. В чл. 118 от Закона за избиране на
народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от
2001 г.; Решение № 8 на Конституционния съд
от 2001 г. – бр. 44 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45
от 2002 г., бр. 28, 32 и 38 от 2005 г., бр. 24, 30,
63 и 95 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 31 от
2009 г.; Решение № 1 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 36 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82
от 2009 г.) думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или
овластено от него лице“.
§ 15. В чл. 18д, ал. 1 от Закона за избиране
на президент и вицепрезидент на Република
България (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 1991 г., бр. 44 от 1996 г., бр. 59
от 1998 г., бр. 24, 80 и 90 от 2001 г., бр. 45 от
2002 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 24, 63 и 95 от
2006 г. и бр. 85 от 2007 г.) думите „министъра
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на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министърпредседателя или овластено от него лице“.
§ 16. В чл. 125 от Закона за избиране на
членове на Европейския парламент от Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 20 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2008 г. и бр. 25, 31, 47 и 82
от 2009 г.) думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или
овластено от него лице“.
§ 17. В чл. 110, ал. 2 от Закона за местните
избори (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр., бр. 68
от 1995 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 85 от 1995 г.; изм. и доп.,
бр. 33 от 1996 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 22 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 69 и 85
от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 24 от 2001 г.,
бр. 45 от 2002 г., бр. 69 и 93 от 2003 г., бр. 28 от
2005 г., бр. 17, 24, 30, 69 и 95 от 2006 г., бр. 49,
63 и 78 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) думите
„министъра на държавната администрация
и административната реформа“ се заменят
с „министър-председателя или овластено от
него лице“.
§ 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г.,
бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г.,
бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23,
36, 44 и 87 от 2009 г. и бр. 25 и 59 от 2010 г.)
в чл. 32 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато нарушенията по чл. 30 са извършени от кметове на общини, актовете за
установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от съответния областен управител,
който издава наказателните постановления.“
§ 19. В чл. 40, ал. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на
екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.;
изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г.) думите „Министерството на държавната администрация
и административната реформа“ се заменят с
„Министерския съвет“.
§ 20. В Закона за транслитерацията (ДВ,
бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения :
1. В чл. 10 думите „Министърът на държавната администрация и административната
реформа“ се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката“.
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2. В чл. 16, ал. 3 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министъра на
образованието, младежта и науката“.
§ 21. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107
от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд на РБ от 1998 г. – бр. 30 от 1998 г.; изм.,
бр. 45, 88, 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9
от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99
от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45, 47 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г.,
бр. 24 от 2006 г. и бр. 59 от 2007 г.) в § 5 от
преходните и заключителните разпоредби
думите „на министъра на държавната администрация и административната реформа“
се заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 септември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7671

УКАЗ № 272
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото, приет от ХLI Народно събрание
на 17 септември 2010 г.
Издаден в София на 23 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн
за избягване на двойното данъчно облагане
на доходите и имуществото, подписана на
26 юни 2009 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 септември 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7606
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение на Наредба № РД-16-267
от 20 08 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия (ДВ, бр. 37 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
§ 2. В приложение № 1 след думите „Приложение № 1“ се добавя „към чл. 3, ал. 3 и
чл. 22, ал. 1“.
§ 3. В приложение № 2 след думите „Приложение № 2“ се добавя „към чл. 5, ал. 2 и
чл. 10“ и в него се правят следните изменения:
1. В част І „ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ
И ИНДЕКСИ“, в т. 1, в графа „Описание“
думата „полезна“ се заличава.
2. В част ІІ „ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО“ се
правят следните изменения:
а) в „Забележка“ към т. 10 думите „формулите към чл. 4, ал. 2 и 3“ се заменят с
„формулата към чл. 4, ал. 2“.
б) точка 13 се изменя така:
„13. Коефициент на електрически загуби
(недопроизводство) – β, е отношението на
намаляването на производството на тотална електрическа енергия ∆E бр. към ръста на
производство на топлинна енергия – ∆Q за
определен период.
∆Е бр. .
β=
∆Q

3. В част ІІІ „ОПИСАНИЕ НА КОМБИНИРАНИТЕ И НЕКОМБИНИРАНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА
И ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ“:
а) в т. 1 в „Схема на енергийните потоци“
бр .
формулата β = ∆Е
се заменя с формулата
БР
∆Qкомб .
„ β = ∆E “;
∆Q

б) точка 4 се изменя така:
„4. Коефициентът на електрически загуби
(недопроизводство – β) за турбини с регулируеми пароотбори се определя чрез актуални
режимни изпитания или по следния изчислителен път:
4.1. Определят се електрически недопроизводства ∆Eiбр в резултат на i-тото регулируемо
пароотнемане – за 1 тон пара/час:
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∆Eiбр = (ii − iк ) • η M • η G , kW,

iвр е енталпията на върнатия кондензат в
kWh/t.
4.3. Определя се коефициентът на електрическите загуби – ßi , като отношение на
намаленото производство на брутната специфична електрическа енергия ∆Ei БР , дължащо
се на съответното i-то пароотнемане в kW
към увеличеното производство на топлинната
енергия ∆Qi за 1 тон пара/час в kW:

∆EiБР .
∆Qi

4.4. Средно претеглената стойност от всяко
пароотнемане на коефициента на електрически
загуби (недопроизводство – β) се определя по
зависимостта:
n

β ср =

∑β
i =1

i

• Qi

n

.“

∑Q
i =1

i

4. В част ІV „БЛОК-СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА
Е ЛЕК Т РИ ЧЕСК А ЕНЕРГ И Я“ се п ра вя т
следните изменения:
а) текстът:
„
Определя се общата енергийна ефективност
на инсталацията за определен период съгласно
чл. 4, ал. 2 или ал. 3:
Е бр. + Qкомб .
E бр. + Qкомб .
.100 или
= n
η общо = Т
F − Fнекомб .q
р
∑ Bi .Qд.ср.,i
i =1

η общо

( E бр. + Qкомб . ).η брКА.ср.
Е бр. + Qкомб .
= Т
= ТГ
F − Fнекомб .q Dпп . (iпп − iпв ) + р (iбар. − iпв )

[
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„

където:
ii – е енталпията на парата на изхода от
i-тото регулируемо пароотнемане в kWh/t,
ik – енталпията на парата на изхода от
турбината в kWh/t,
η M и η G – коефициентите на ефективност,
отчитащи механичните загуби и загубите в
генератора (използват се данни на производителя или справочни данни).
4.2. Определя се увеличеното производство
на топлинната енергия ∆Qi за 1 тон пара/час
в kW в пароотнеманията.
∆Qi = (ii − iвр ) , kW

βi =

ВЕСТНИК

]

Получената стойност на общата енергийна
ефективност на инсталацията за определен
период се сравнява със стойностите по чл. 4,
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на инсталацията и използваното гориво.
“
се заменя със:

Определя се общата енергийна ефективност
на инсталацията за определен период съгласно
чл. 4, ал. 2
Е бр. + Qкомб .
E бр. + Qкомб .
= n
.100
η общо = Т
F − Fнекомб .q
р
.
B
Q
∑ i д.ср.,i
i =1

Получената стойност на общата енергийна
ефективност на инсталацията за определен
период се сравнява със стойностите по чл. 4,
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на
инсталацията и използваното гориво.
“
б) д у ми те „Извършва се п роверка на
инсталацията в зависимост от това дали
производството на електрическа енергия намалява при увеличение на производството на
комбинирана полезна топлинна енергия при
постоянно натоварване по гориво.“ се заменят
с „Извършва се проверка на инсталацията в
зависимост от това дали производството на
електрическа енергия намалява при увеличение на производството на топлинна енергия
при постоянно натоварване по гориво.“;
в) думите „Определя се показателят за
недопроизводство – β комб. , за пароотборна
турбина“ се заменят с „Определя се показателят за недопроизводство – β, за пароотборна
турбина“.
5. В част V „ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА
КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ“ се правят
следните изменения:
а) в т. 1 „Стъпка № 4“, в подточка 1 текстът
на първите две тирета:
„ – Коефициентите на електрическите загуби трябва да се определят от действителни
измервания или по изчислителен път, в случая
ß комб.2 = 0,250 и ß комб.3 = 0,200
– Определя се осреднена стойност на коефициента на електрическите загуби (недо
производство) – ß,комб.ср.:
“
∑ β комб .i .Qкомб .i 0,200.50 + 0,250.100
β комб .ср. =
=
= 0,233
∑ Qкомб .i
50 + 100
се заменя със:
„– Коефициентите на електрическите загуби трябва да се определят от действителни
измервания или по изчислителен път
– Определя се осреднена стойност на коефициента на електрическите загуби (недо
производство) – ß ср.:
n

β ср =

∑β
i =1

i

• Qi “

n

∑Q
i =1

;

i

б) в т. 3 „Стъпка № 4“, в подточка 1 в първо
тире думите „βкомб.= 0“ се заменят с „β = 0“.
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§ 4. В приложение № 3 след думите „Приложение № 3“ се добавя „към чл. 16“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) В срок до един месец от влизане в
сила на наредбата енергийните предприятия,
които нямат утвърдени алгоритми за 2009 г.
и/или 2010 г., представят в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма своите
предложения за алгоритми за пресмятане на
режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, придружени
с информацията по чл. 8, ал. 2.
(2) В срок до един месец от влизане в
сила на наредбата енергийните предприятия
с утвърдени алгоритми за 2010 г., в които
се използва коефициентът за недопроизводство „β“, съгласно приложение № 2 и/или
формулата по отменената ал. 3 на чл. 4 от
наредбата, представят в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма своите
предложения за алгоритми за пресмятане на
режимните фактори и на количеството ком-

ВЕСТНИК
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бинирана електрическа енергия, произведена
от всяка инсталация през 2010 г., придружени
с информацията по чл. 8, ал. 2, т. 4.
§ 6. В срок до 2 месеца от получаването
на предложенията за алгоритми по § 5 министърът на икономиката, енергетиката и
туризма утвърждава алгоритмите на енергийните предприятия по реда и при условията
на раздел III от тази наредба.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите
„министърът на икономиката и енергетиката“
и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
7707

Министър: Тр. Трайков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-602
от 15 юни 2010 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Ибиша“ в землището
на с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област
Монтана, обявен със Заповед № 794 от 10.08.1984 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 71 от 1984 г.), прекатегоризиран със Заповед
№ РД-394 от 15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99 от 1999 г.), от
343,000 дка на 344,716 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Ибиша“,
определени със заповедите по т. 1, попада имот с
номер 099003 съгласно Картата на възстановената
собственост за землището на с. Долни Цибър,
ЕКАТТЕ 22530, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 344,716 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Ибиша“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Монтана.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
7708

Министър: Н. Караджова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 88
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение считано от 25 октомври
2010 г. медна възпоменателна монета „200 години
от рождението на Захарий Зограф“ със следното
описание:
Технически параметри
номинална стойност – 2 лева;
метал – мед с проба 999/1000;
тегло – 16,4 г;
диаметър – 34,2 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2010;
тираж – 6000 броя.

Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
годината на емисия „2010“ и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата е авторско
пластично композиционно решение по автопортрет на Захарий Зограф, съхраняван в Националната
художествена галерия, и надпис „200 години от
рождението на Захарий Зограф“.
Автори на художествения проект са Симеон
Кръстев и Иван Чолаков.
Управител: И. Искров
7674

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 458
от 22 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 6 ЗУТ, устройствена категория по т. 16 (Оз1) от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-86
от 29.09.2009 г., т. 34, Столичният общински
съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на
гр. Нови Искър, кв. Курило, кв. 85, УПИ I-1037,
II-1037, III-1037, IV-1063, V-1063, VI-1058, VII-1060
и VIII-1061, нова улица по о.т. 5-6а-63б-63а-64а-64,
нова улица 60а-60б, изменение на плана за регулация – отпадане на улица по о.т. 5-6-8-9 и
отпадане на улица по о.т. 63-413а-64 по сините,
червените, кафявите и зелените линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
гр. Нови Искър, кв. Курило, кв. 85, УПИ I-1037,
II-1037, III-1037, IV-1063, V-1063, VI-1058, VII-1060
и VIII-1061 съгласно приложения проет.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнението на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
7608

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1239
от 11 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 973 от 11.10.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 26.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, ул.
Бадемова гора, до бл. 41А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Триадица“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7524
РЕШЕНИЕ № 1253
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 326 от 21.05.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I
сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 20 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7525
РЕШЕНИЕ № 1254
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 209 от 24.04.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие
№ 3, ж.к. Зона Б-18, бл. 5, партер, на територията на район „Възраждане“, обособена част от
„Софинвест“ – ЕООД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 65 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 6500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.10.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга, след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7526
РЕШЕНИЕ № 1256
от 18 юни 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 179 от 26.03.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.10.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на „Лозана“ – ЕАД,
на територията на район „Връбница“, заедно със
съответното право на строеж.
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2. Начална цена – 150 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.10.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7527
РЕШЕНИЕ № 1283
от 2 юли 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 4.11.2010 г. в 14 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, кв. Челопечене, ул.
Ангел Маджаров, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 37 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7528
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-7
от 20 септември 2010 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 33
от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решение по протокол № 42 от 24.08.2010 г. на
Надзорния съвет агенцията реши:
1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община
Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с
явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: ателие № М.А. мансарден етаж, ул.
Странджа 36, Бургас, с начална тръжна цена в
размер 54 390 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 650 лв., и депозит за участие в размер 5440 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч., в срок до 18-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“, на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 5440 лв. да
се внесе по банков път до 18-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас, SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата, в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
18-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
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7. Върху достигнатата крайна тръжна цена
се начисляват 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3
ЗДДС във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните
разпоредби на ЗДДС.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
7725

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 660
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109 ЗУТ и протокол № 11 на ОЕСУТ, т. 7,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имоти 106008
и 106009, с. Опицвет, местност При Стубело,
ЕКАТТЕ 53607, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7618
РЕШЕНИЕ № 661
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 9,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен
газопровод ∅ 160 от с. Петърч до ПИ 030058,
с. Опицвет, по трасето на местен път – община
Костинброд.
Председател: З. Йорданова
7619
РЕШЕНИЕ № 662
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
протокол № 12 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 15, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – водопровод ∅ 90 за питейно-битови
нужди за захранване на ПИ 050250 през ПИ 75
и ПИ 50.23 полски пътища – гр. Костинброд.
Председател: З. Йорданова
7620
РЕШЕНИЕ № 663
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ и протокол № 15,
т. 13, от 2010 г. на ОЕСУ Т Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
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Одобрява ПУР (план за улична регулация) за
нова улична регулация за новопроектирани квартали, кв. 243 и кв. 63 по плана на гр. Костинброд,
по червени, сини, зелени и кафяви линии, цифри,
букви и текст съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7621
РЕШЕНИЕ № 664
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 11 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 069064,
с. Петърч, местност Блато, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7622
РЕШЕНИЕ № 665
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 406012,
гр. Костинброд, ЕК АТТЕ 38978, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7623
РЕШЕНИЕ № 666
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 1, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за складова база за промишлени стоки за имот
053010, гр. Костинброд, местност Малка падина,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7624
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РЕШЕНИЕ № 667
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и протокол
№ 13 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
складова база за промишлени стоки за имоти
053020 и 053030, гр. Костинброд, местност Малка
падина, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
7625

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 668
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036101, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
7626

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 669
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 09 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036060, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
7627

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 670
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
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036058, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7628
РЕШЕНИЕ № 671
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 09 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036107, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7629
РЕШЕНИЕ № 672
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 09 от 2010 г.
на ОЕСУТ, т. 7, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за склад за селскостопанска продукция за имот
036103, с. Петърч, местност Праскова, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
Председател: З. Йорданова
7630
РЕШЕНИЕ № 680
от 2 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ и
протокол на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елементите
на техническа инфраструктура за „Трасе на електрически кабел 20 kV за външно ел. захранване
на „Депо за твърди битови отпадъци“ в поземлен
имот № 195 в землището на с. Богьовци, преминаващ през ПИ № 000859, 000861 – държавен
горски фонд, ПИ № 082041 – нива, ПИ № 082062
и ПИ № 082057 – полски пътища, и път II клас
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София – Видин, в землището на с. Градец и ПИ
№ 195 в землището на с. Богьовци.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област.
7631

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 496
от 30 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 6 ЗОС и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ предвид изложените основания в предложение с вх. № 214 от 23.04.2010 г. на кмета на
общината Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
1. Одобрява парцеларен план за пътна връзка
за ПСОВ в землището на с. Гълъбово, община
Куклен, приет с протокол № 4 от 30.03.2010 г.
на ОЕСУТ.
2. Одобрява ПУП – ПРЗ и схеми за ВиК и
ел. захранване на ПИ 001259, 001303 и 001360,
образуван от ПИ 001355 по плана на землище
Гълъбово, местност Джеферица, за промяна
предназначението на земеделска земя за ПСОВ,
приет с Протокол № 4 от 30.03.2010 г. на ОЕСУТ.
3. Одобрява ПУП – ПРЗ и схеми за ВиК и ел.
захранване на ПИ 008182 по плана на землище
с. Руен, местност Делница, за промяна предназначението на земеделска земя за ПСОВ, приет с
протокол № 4 от 30.03.2010 г. на ОЕСУТ .
4. Одобрява парцеларен план на пътна връзка
за ПСОВ в землището на с. Цар Калоян, община
Куклен, приет с протокол № 4 от 30.03.2010 г. на
ОЕСУТ.
7676

Председател: Й. Вълчева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-178
от 9 септември 2010 г.
На основание чл. 150, ал. 6 във връзка с
чл. 129, ал. 3 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ, подадено в
Областна администрация – Кърджали, заявление
с вх. № РР-01-1242-6 от 9.08.2010 г. от управителя на „БЕТК“ – ООД, с адрес на управление
София, ж.к. Разсадника, бл. 24, вх. А, протокол
от 2.09.2010 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията нареждам:
Одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Оптична кабелна линия
(ОКЛ) Кърджали – Момчилград“, състоящ се от:
1. Подробен устройствен план (ПУП) за ОКЛ
с териториален обхват община Кърджали и община Момчилград.
2. Инвестиционен проект.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
7616

Областен управител: Ив. Таушанова
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 1908
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 112 от 24.06.2010 г., взето с протокол № 8 на
Общинския съвет – гр. Пазарджик, нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина в
с. Братаница с адрес: община Пазарджик, с. Братаница, ул. Първа 32, считано от 27.09.2010 г.
2. Утвърждавам численост на персонала 4 бр. –
2 бр. педагогически и 2 бр. непедагогически.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование
и култура“.
7710

Кмет: Т. Попов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 429
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич,
одобрява ПУП – парцеларен план, за трасе на
външен водопровод до имот 173011, м. Джевезлък,
землище на гр. Петрич. Трасето и сервитутите,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имот № 000793, имот № 000935, имот
№ 000208 – землище гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез община Петрич пред Административния съд – Благоевград.
7632

Председател: С. Николов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-173
от 16 септември 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ за местностите: Сай дере, Вриш
и Терасите в землището на гр. Куклен, община
Куклен, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
7675

Областен управител: Ив. Тотев
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ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 741
от 29 юли 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване за ПИ с идентификатор 61460.48.68
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора.
7633

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 492
от 1 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4 и чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1 и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 344 от 24.09.2009 г. Общинският
съвет – гр. Рила, реши:
1. Приема анализа на правното състояние на
„Аптека Рила І“ – ЕООД, Рила.
2. Приема информационен меморандум на
„Аптека Рила І“ – ЕООД, Рила.
3. Приема приватизационна оценка на „Аптека
Рила І“ – ЕООД, Рила.
4. Продажбата на „Аптека Рила І“ – ЕООД,
да се извърши, както следва:
4.1. Минимална конкурсна цена в размер
9000 лв. без ДДС.
4.2. Конкурсна документация се закупува от
общинската администрация, пл. Възраждане 1, и
е на стойност 200 лв. без ДДС, платими в касата
на общината. Получава се до 16 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ срещу представяне на документ
за самоличност и документ за актуално правно
състояние на кандидата – юридическо лице. В
случай че документацията се закупува от името на
друго лице, се представя пълномощно, изготвено в
писмена форма с нотариална заверка на подписа.
4.3. В срок до 24-тия ден от обнародването в
„Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени
искания до конкурсната комисия за даване на
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в срок до 3 работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
4.4. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 1800 лв., трябва да постъпи по банкова
сметка на Община Рила, посочена в конкурсната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на офертата.
4.5. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
4.6. Офертите на участниците в конкурса се
подават до 15,30 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Критерии и условия за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап:
5.1. Размер на предложената цена – не по-ниска
от началната тръжна цена.
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5.2. Предложение за инвестиционна програма
и развитие на „Аптека Рила І“ – ЕООД, за срок
4 години.
5.3. Начин на плащане – чрез банков превод
50 % от цената – преди сключване на приватизационния договор; 50 % – до един месец от
сключване на приватизационния договор.
5.4. Запазване предмета на дейност за срок
4 години.
5.5. Забрана за прехвърляне на закупените по
реда на този публично оповестен конкурс дялове
за срок 4 години.
5.6. Запазване на минимум 2 работни места.
6. Предложения в полза на община Рила за
период до 4 години:
· денонощно разположение на лицата;
· работа с НЗОК;
· изпълнение на рецепти на участниците в
Отечествената война.
7. Финансов критерий – най-висока предложена цена – до 80 точки.
8. Технически критерии – програма за развитие
на „Аптека Рила І“ – ЕООД, до 4 години – оценка
до 20 точки, които включват: предлаган размер
на инвестициите – до 15 точки; срок и начин на
извършване на инвестициите – оценка до 5 точки.
При равенство победител е участникът, предложил най-висока цена.
9. Собствеността върху дяловете – предмет
на публично оповестения конкурс, се прехвърля
след подписването на приватизационния договор.
10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в конкурса:
10.1. До участие в конкурса се допускат български юридически лица, регистрирани по Търговския
закон и с вписани в Търговския регистър предмет
на дейност: съхранение, приготвяне, опаковане,
контролиране, даване на консултации, отпускане
по лекарско предписание на разрешени за употреба лекарствени продукти, както и козметични
и санитарно-хигиенни средства – доказва се с
вписания предмет на дейност в удостоверението
за актуално състояние.
10.2. Не се допускат до участие в конкурса
офшорни дружества или специално създадени за
целта дружества, учредени за участие в конкурса,
както и лица, които имат просрочени задължение
към община Рила и/или просрочени задължения
към търговски дружества, в които община Рила
притежава повече от 51 % от капитала им.
11. Оглед на активите на търговското дружество може да се извършва всеки работен ден от
9 до 16 ч. на деня, предхождащ провеждането
на конкурса, срещу представяне на документ за
закупена конкурсна документация.
12. Публично оповестеният конкурс да се
проведе на 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, от 10 ч. в
залата на общинска администрация, пл. Възраждане 1, гр. Рила, община Рила. Ако същият ден е
почивен, за краен срок се смята първият работен
ден, следващ 31-ия ден от датата на обнародване
в „Държавен вестник“.
13. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публично оповестения
конкурс, да издаде заповед, с която да определи
конкурсна комисия по реда на чл. 8 от Наредбата
за търговете и конкурсите, както и да утвърди
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тръжната документация и след приключване на
процедурата да внесе предложение в общинския
съвет за определяне на спечелилия търга участник.
14. Възлага на кмета на общината да подпише
договор за приватизация със спечелилия конкурса
участник.
Председател: Н. Каралийска-Василева
7634

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 618
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10 и
чл. 73, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхема и парцеларен план за оптична кабелна линия на „Мобилтел“ – ЕАД, Хасково – Кърджали.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател: Д. Делчев
7635
РЕШЕНИЕ № 619
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1,
чл. 208 и чл. 16 и 17 ЗУ Т Общинск и ят съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за част от ж.к. Хисаря,
парк „Ямача“, и ж.к. Младежки хълм, Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява
в промяна на уличната регулация и проектиране
на нова в частта, където е прекъсната, за: ул.
Родопи, ул. Панорама, ул. Граничар, ул. Слънчев
бряг, ул. Бойдю Панайотов, бул. Илинден, ул.
Нестор Марков и ул. Горна Оряховица – Хасково.
Вследствие изменението на уличната регулация
се образуват два нови квартала: кв. 791 – между
ул. Горна Оряховица, бул. Илинден, река Бели
кладенец, и улица с осови точки 19 и 20 от одоб
рената улична регулация на ж.к. Каменец и кв.
792 – между ул. Панорама, ул. Заря (между о.т.
3293 и нова о.т. 3290), ул. Бойдю Панайотов, ул.
Горна Оряховица, улица с осови точки 19, 18,
15 и 2 от одобрената улична регулация на ж.к.
Каменец.
Изменят се очертанията на кв. 500, кв. 90б и
кв. 91а и в тях се образуват и изменят урегулирани поземлени имоти, както следва:
Кв. 500: Образуват се нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІV, УПИ ХV и УПИ ХVІ
За озеленяване.
Кв. 90б: Променя се северната граница на
УПИ І За производствени нужди, която следва
новопроектираната улична регулация.
Кв. 91а: Променят се очертанията и площта
на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ
І 737.227, УПИ ІІ 737.228, УПИ ІІІ 737.229, УПИ
ІV 737.361, УПИ V 737.231, УПИ VІ 737.252, УПИ
VІІ 737.262. Дворищнорегулационните линии се
поставят в съответствие с имотните граници.
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Образуват се нови урегулирани поземлени
имоти, като вътрешните регулационни линии се
поставят в съответствие с имотните граници, както
следва: УПИ VІІ 737.253, УПИ ІХ 737.254, УПИ Х
737.255, УПИ ХІ 737.256, УПИ ХІІ 737.263, УПИ
ХІІІ 737.264, УПИ ХІV 737.265, 737.266, 737.267,
УПИ ХV 737.268, УПИ ХVІ 737.269, УПИ ХVІІ
737.270, 737.271, УПИ ХVІІІ 737.272.
Кв. 791: Образуват се нови урегулирани поземлени имоти, като вътрешните регулационни
линии се поставят в съответствие с имотните
граници, както следва: УПИ І 737.322, УПИ ІІ
737.296, УПИ ІІІ 737.30, 737.294, 737.295, УПИ ІV
737.292, 737.293, УПИ V 737.291, УПИ VІ 737.289,
УПИ VІІ 737.288, УПИ VІІІ 737.287, УПИ ІХ
737.286, УПИ Х 737.285, УПИ ХІ 737.283, 737.284,
УПИ ХІІ 737.281, 737.282, УПИ ХІІІ За ОО, УПИ
ХІV За ОО, УПИ ХV За ОО, УПИ ХVІ 737.277,
УПИ ХVІІ 737.276, УПИ VІІІ 737.274, 737.275,
УПИ ХІХ За озеленяване.
Кв. 792: За парк „Ямача“ се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ І За парк, озеленени
площи, спорт и атракции. За имот 77195.737.273
се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ
737.273.
Вследствие образуването на нов кв. 792 се
променя номерът на УПИ ХХVІІІ За монументален комплекс, ритуален дом и обществено обслужване в УПИ ІІ За монументален комплекс,
ритуален дом и обществено обслужване, без да
се променят очертанията на имота.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи
в проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател: Д. Делчев
7636
РЕШЕНИЕ № 620
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план за
електрозахранване за поземлен имот № 77195.26.10,
местност Гьот тепе, по кадастралната карта на
гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.26.10 се определя
застрояване „За склад за селскостопанска техника
и инвентар“ при следния режим:
Височина – до 10 м.
Плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %.
Коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2.
Минимална озеленена площ – 30 %.
Начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково
7637

Председател: Д. Делчев
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РЕШЕНИЕ № 621
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми за електрозахранване
и водоснабдяване и парцеларен план за водоснабдяване за поземлен имот № 77195.208.5, местност
Увата, по кадастралната карта на гр. Хасково.
За поземлен имот № 77195.208.5 се определя
застрояване „За обществено обслужване“ при
следния режим:
Височина – до 3 етажа, височина – до 10 м.
Плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %.
Коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2.5.
Минимална озеленена площ – 20 %.
Начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково
7638

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 622
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 084031, местност Сатмалдере, землище с. Гарваново, община
Хасково.
За поземлен имот № 084031 се определя застрояване „За жилищни нужди“ при следния режим:
Етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м.
Плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %.
Коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1.2.
Минимална озеленена площ – 40 %.
Начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково
7639

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 623
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план за
водоснабдяване и електрозахранване, пътна връзка
за поземлен имот № 045009, местност Кайряка,
землище с. Клокотница, община Хасково.

ВЕСТНИК
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За поземлен имот № 045009 се определя застрояване „За автоборса“ при следния режим:
Височина – до 10 м.
Плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70%.
Коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2.
Минимална озеленена площ – 30%.
Начин на застрояване – свободно – (е).
Ограничителната линия на застрояване да
отстои на 25 м от края (ръба) на платното за движение съгласно чл. 6 и 25 от Закона за пътищата.
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
7640

Председател: Д. Делчев

РЕШЕНИЕ № 624
от 27 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за електрозахранване
за поземлен имот № 77195.334.22, местност Бюкя,
по кадастралната карта на Хасково.
За поземлен имот № 77195.334.22 се определя
застрояване „За търговска и складова дейност“
при следния режим:
Височина – до 10 м.
Плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80%.
Коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5.
Минимална озеленена площ – 20%.
Начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
7641

Председател: Д. Делчев

118. – Министърът на правосъдието на основание чл. 3 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на процедура за провеждане на избор
на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз
и в Общия съд открива процедура за провеждане
на избор на кандидат за съдия в Общия съд на
Европейския съюз:
1. Кандидатът за избор на съдия трябва да
отговаря на следните критерии:
а) да притежава необходимите нравствени
и професионални качества, съответстващи на
Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите;
б) да има само българско гражданство;
в) да притежава висше образование по специалността „Право“;

С Т Р.
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г) да има придобита юридическа правоспособност;
д) да има най-малко 12 години юридически
стаж (за такъв стаж се зачита стажът по чл. 164,
ал. 6 и 7 от Закона за съдебната власт) или да е
юрист с призната компетентност;
е) да притежава квалификация или професионален опит по право на Европейския съюз;
ж) да владее писмено и говоримо френски език;
з) да не е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
и) да не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за
накърняване престижа на съдебната власт;
й) да не страда от психическо заболяване.
2. Кандидатът подава лично или чрез изрично
упълномощено лице заявление за участие в избора в 10-дневен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ в деловодството на Министерството на правосъдието, София,
ул. Славянска 1. Към заявлението се прилагат:
а) автобиография по европейски формат на
български и на френски език;
б) копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“;
в) мотивационно писмо на български и на
френски език;
г) декларация, че е само български гражданин;
д) свидетелство за съдимост, че не е осъждан
на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
е) копия от документи, удостоверяващи продължителността на юридическия стаж;
ж) декларация, че не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен
съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
з) удостоверение, че не страда от психическо
заболяване, издадено от лечебно заведение, което
има право да извършва такава дейност;
и) други документи по преценка на кандидата.
3. Изборът се провежда от комисия в състав,
определен от министъра на правосъдието, по
етапи, както следва:
а) допускане по документи на кандидатите,
които отговарят на критериите по т. 1;
б) езиков изпит, който се състои от писмен
тест и устно събеседване за проверка на общите
и специализираните езикови познания на кандидатите по френски език;
в) събеседване в открито заседание с кандидатите, издържали езиковия изпит, и оценяване;
г) класиране на кандидатите;
д) одобряване на първия класиран кандидат
и обявяването му на интернет страницата на
Министерството на правосъдието в тридневен
срок от приключване на събеседването.
4. Съобщения във връзка с избора.
Списъците на допуснатите и на недопуснатите
кандидати, протоколите на комисията, мястото и
часът за провеждането на езиковия изпит и на събеседването, както и всички останали съобщения
във връзка с избора ще бъдат обявени на таблото
за обяви в Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1, и на интернет страница
на министерството – www.justice.government.bg.
7869
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23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
разрешение за строеж № РС-46 от 27.08.2010 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите
на железния път и увеличаване на проектните
скорости на жп линията София – Карлово – Зимница – ЛОТ 1 София – Карлово“ – подобект „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на
осигурителната техника и телекомуникационните
мрежи в железопътния участък София – Карлово“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
министъра на регионалното развитие и благо
устройството.
7644
41. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 272, ал. 1,
т. 1 АПК обявява, че е издал Заповед № РС-50 от
13.09.2010 г., с която изменя и допълва условията
за изпълнението на влязло в сила Разрешение за
строеж № РС-2 от 04.02.2005 г. за обект: „Хидро
възел „Цанков камък“, част: „Язовирна стена“,
част „Тампониране на губилищата на р. Гашня“,
и подобект „Напорен тръбопровод с входно съоръжение на р. Гашня към част „ВЕЦ „Цанков
камък“. Заповедта може да бъде обжалвана по
реда на глава тринадесет от АПК в 7-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
7617
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-49 от 07.09.2010 г.
на ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ за обект: „Модернизация на
тягова подстанция „Волуяк“ и изграждане на система за телеуправление SCADA І линия“ – втори
строителен етап. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
7719
41. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 983 от 7.09.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
горите, собственост на община Троян, област
Ловеч, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 22.01.2008 г.: 1.
Приема лесоустройствения и ловоустройствения
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание за извършена главна лесоустройствена
ревизия на Държавно лесничейство „Троян“ с
особените мнения и със следното допълнение: ...
5. Приема лесоустройствения проект за горите,
собственост на община Троян, в териториалния
обхват на дейност на държавни лесничейства
„Троян“ и „Борима“ без забележки.
7646
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59. – Техническият университет – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2010/2011 г.
в съответствие с Решение № 295 от 12.05.2010 г.
на Министерския съвет:
№ Шифър
по
ред
1

2

Научни специалности

Форма на
обучение

ВЕСТНИК
1

4

5

24.

02.04.05 Електрически апарати

1

1

25.

02.04.07 С ве тл и н на т ех н и к а и
източници на светлина

1

1

26.

02.04.13 Електротехнология

1

27.

02.04.15 Е лек т р о с н абд я в а не и
електрообзавеждане на
промишлеността

1

1

28.

02.04.15 Е лек т р о с н абд я в а не и
електрообзавеждане на
транспорта

1

1

резадовно дочно
3

5

1

3

1.

01.02.01

2.

01.02.02 Приложна механика

1

29.

02.04.16 Електрозадвижване

1

3.

01.02.03 Строителна механика и
съпротивление на материалите

1

30.

02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване

2

4.

01.02.05 Механика на флуидите

1

31.

1

5.

02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали

02.05.13 Методи, преобразуватели и уреди за измерване
и контрол на физикомеханични и геометрични
величини

6.

02.01.03 Ма ш и нозна н ие и машинни елементи

1

32.

02.05.17

1

02.01.04 Теория на механизмите,
машините и автоматичните линии

1

33.

02.05.19 Оптични и лазерни уреди
и методи

1

34.

02.05.32 Медицински уреди

1

35.

02.05.43 Е лек т р ои з ме рв ат е л н а
техника

1

36.

02.05.47 Информационни измервателни системи

1

37.

02.06.02 Електрически централи
и подстанции

1

38.

02.06.03 Ядрени енергетични инсталации и уредби

1

1

39.

02.06.05 Термични и ядрени електрически централи

1

1

40.

02.06.06 Електрически мрежи и
системи

1

1

41.

02.06.07 Енерг оп реобра зу ва щ и
технологии и системи

2

1

42.

02.06.11 Техника на високите напрежения

1

1

43.

02.06.12 Промишлена топлоенергетика

1

1

44.

02.06.13 Промишлена топлотехника

1

45.

02.07.01

2

46.

02.07.06 Електродинамика и антенно-фидерни устройства

47.

02.07.19

Кабелни и оптични комуникационни системи

2

48.

02.07.20 Комуникационни мрежи
и системи

1

49.

02.07.22 Комутационни мрежи

1

50.

02.07.25 Телевизионна и видео
техника

1

51.

02.07.28 Електроакустика, звукотехника и кинотехника

1

7.

Теоретична механика

4

2
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8.

02.01.09 Х и д равл и чни и пневмат и ч н и з а д ви ж ва щ и
системи

1

9.

02.01.10

Технология на машиностроенето

1

10.

02.01.13

Рязане на материали и
режещи инструменти

1

11.

02.01.15

Металорежещи машини
и системи

1

12.

02.01.17

Технологии, машини и
системи за обработ ка
чрез пластично деформиране

1

13.

02.01.19

Технологии, машини и
системи за заваръчното
производство

1

14.

02.01.37 Пътни и строителни машини

1

15.

02.01.42

Двигатели с вътрешно
горене

1

16.

02.01.44 Х и д равл и чни и пневматични машини и съоръжения

1

17.

02.01.48 Подем но - т ра нспор т н и
машини

1

18.

02.01.49 Автомобили, трактори
и кари

1

19.

02.01.52 Роботи и манипулатори

1

20.

02.02.08 Динамика, балистика и
управление на полета на
летателни апарати

1

21.

02.04.01 Теоретична електротехника

1

22.

02.04.03 Електрически материали и кабелна техника

1

23.

02.04.04 Електрически машини

2

1
1

1

1

1

1

1

Точно уредостроене

Теоретични основи на
комуникационната техника

1

1

1

1

2

1
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52.

02.09.01 Металознание и термична обработка на металите

1

53.

02.12.03 Технология на текстилните материали

1

54.

02.14.01

Транспортни системи и
транспортни технологии

1

55.

02.14.04

Подвижен железопътен
състав и теглителна сила
на влаковете

1

56.

02.14.05

Управление и експлоатация на железопътния
транспорт

1

57.

02.14.07

Управление и организация на автомобилния
транспорт

1

58.

02.14.09

Управление и организация на промишления
транспорт

1

Навигация, управление
и експлоатация на въздушния транспорт

1

59.

02.14.10

60.

02.14.16

Механизация и автоматизация на товарно-раз
товарните работи

1

61.

02.15.09 Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация,
климатизация, акустика
и осветителна техника

1

62.

02.19.02

Приложна геометрия и
инженерна графика

1

63.

02.19.03

Те х н и к а н а б е з о п а с 
ността на труда и противопожарна охрана

1

5

1
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77.

02.21.06 Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране

3

3

1

78.

02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
(по отрасли)

6

3

79.

02.21.08 Автоматизация на производството (по отрасли)

3

4

80.

02.21.09 Автоматизация на области от нематериалната
сфера

2

1

81.

02.21.10

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни
области на науката

2

2

82.

05.02.18

Икономика и управление

1

1

83.

05.02.21 Организация и управление на производството

1

1

84.

02.06.06 Електрически мрежи и
системи

1

1

85.

02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

База Сливен

Филиал – Пловдив

1

86.

01.02.02 Приложна механика

1

87.

02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали

1

88.

02.01.10

Технология на машиностроенето

1

64.

02.19.06

Ергономия и промишлен
дизайн

1

1

89.

02.01.15

Металорежещи машини
и системи

1

65.

02.19.08

Динамика, якост и надеждност на машините,
у р ед и т е, а п арат и т е и
системите

2

1

90.

02.02.02 Проектиране и конструиране на автоматични и
пилотирани летателни
апарати

1

66.

02.20.01 Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника

1

3

91.

02.02.08 Динамика, балистика и
управление на полета на
летателни апарати

1

67.

02.20.02 Микроелектроника

2

3

92.

1

68.

02.20.05 К вантова и оптоелектроника

02.06.07 Енерг оп реобра зу ва щ и
технологии и системи

93.

02.14.10

69.

02.20.07 Електронни преобразуватели

1

1
94.

02.20.08 Електронизация

1

1

02.20.05 К вантова и оптоелектроника

1

70.
71.

02.20.09 Индустриална електроника

1

95.

02.20.09 Индустриална електроника

1

72.

02.20.11 Технология на електронното производство

1

96.

02.21.01

Теория на автоматичното управление

1

73.

02.21.01

Теория на автоматичното управление

1

1

97.

1

74.

02.21.03 Системно програмиране

1

1

02.21.02 Елементи и устройства
на автоматиката и изчислителната техника

75.

02.21.04 Компют ърни системи,
комплекси и мрежи

3

2

98.

02.21.05 Системи с изкуствен интелект

1

76.

02.21.05 Системи с изкуствен интелект

4

1

99.

02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

1

Навигация, управление
и експлоатация на въздушния транспорт

1

1

1
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Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление, като прилагат следните документи: 1.
автобиография; 2. ксерокопие от диплома за висше
образование (придобита образователно-квалификационна степен „магистър“) с приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия от дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 3. документи, удостоверяващи
интересите и постиженията в съответната научна
област (препоръки от хабилитирани лица – 2
броя, списък на публикации и др.); 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит
по специалност и 20 лв. за изпит по чужд език);
5. два плика, надписани с точен адрес на кандидата, за получаване на съобщения. Справки и
документи – в Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски 8, бл. 2, кабинет 2312,
тел. 02 9652592. За филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел.
032 659567. За база Сливен – бул. Бургаско шосе
59, тел. 044 667410.
7709
66. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“, София, на основание Решение
№ 295 на Министерския съвет от 12.05.2010 г.
обявява приемане за редовни и задочни докторантури за учебната 2010/2011 г. по: професионално
направление 4.4. науки за земята, специалности:
Хидрогеология – една редовна; Инженерна геология – една редовна; Геология и проучване на
полезните изкопаеми – една редовна и една задочна; Методи и техника на геоложките изследвания – една задочна; професионално направление
5.2. електротехника, електроника и автоматика,
специалности: Светлинна техника и източници
на светлина – една редовна и една задочна; Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли) – две редовни и три задочни; Автоматизация
на производството – една редовна и една задочна;
професионално направление 5.8. проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми, специалности:
Подземен добив на полезни изкопаеми – една
редовна и една задочна; Открит и подводен добив
на полезни изкопаеми – една редовна и една задочна; Механизация на мините – една редовна и
две задочни; Минно строителство – една редовна
и две задочни; професионално направление 5.13.
общо инженерство, специалности: Минна аерология – една редовна, Техника на безопасността на
труда и противопожарна охрана – една редовна.
Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в
МГУ „Св. Иван Рилски“, Студентски град, сграда
КЦОК, ет. 2, стая 4, тел. 80-60-209.
7689
9. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
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поръчка за учебната 2010/2011 г. в съответствие
с Решение № 295 от 12 май 2010 г. на Министерския съвет:
№
по
ред

Шифър

Научни области,
Образовагрупи специалности, телна и наспециалности
учна степен
„доктор“
резадовно дочно

1

2

3

4

5

1

1

1.

01.00.00

Естествени науки

1.1.

01.01.00

Математика

1.1.1.

01.01.12.

Информатика

1.2.

01.05.00

Химия

1.2.1.

01.05.03.

Органична химия

2.

02.00.00

Технически науки

2.1.

02.21.04

Компют ърни сист ем и, ком п лекси и
мрежи

3.

05.00.00

Обществени науки

3.1.

05.02.00

Икономика, организация и управления

3.1.1.

05.02.05

Финанси, пари чно
обръщение, кредит и
застраховка

2

3.1.2.

05.02.18

Икономика и управ лен ие по о т рас л и
(туризъм)

2

3.1.3.

05.02.18

Икономика и управление (ин д уст ри я)
(стопанско управление)

2

3.1.4.

05.02.24

Организация и управление извън сферата
на материалното производство (социалнокултурната сфера)

1

3.2.

05.03.00

История

3.2.1.

05.03.06

История на България

1

3.2.2.

05.03.21

Док у мен та л ис т и к а,
архивистика, палеографика

1

3.3.

05.04.00

Филология

3.3.1.

05.04.01

Теория и история на
литературата

1

3.3.2.

05.04.02

Българска литература

2

3.3.3.

05.04.03

Руска литература и
литература на народите на СССР

1

3.3.4.

05.04.06

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и А в с т р а л и я (с л авя нск и л и т ерат у ри
и западноевропейска
литература)

2

3.3.5.

05.04.17

Български език

1

1

3.4.

05.05.00

Право

3.4.1.

05.05.08

Гражданско и семейно право

1

1

1

2

2

1
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3.4.2.

05.05.10

2

Трудово право и обще с т в ено о с и г у р яване

1

5

3.4.3.

05.05.15

Международно право и международни
отношения

2

3.4.4.

05.05.17

Наказателен процес

1

3.5.

05.06.00

Психология

3.5.1.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

2

2

3.5.2.

05.06.08

Психология на труда
и професионална психодиагностика

1

1

1

3.6.

05.07.00

Педагогика

3.6.1.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактика

1

3.6.2.

05.07.01

Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)

1

3.6.3.

05.07.01

Теория на възпитаниет о и д и да к т и ка
(управление на образованието)

2

3.6.4.

05.07.01

Теория на възпитаниет о и д и да к т и ка
(начална у чилищна
педагогика)

1

3.6.5.

05.07.01

Теория на възпитаниет о и д и да к т и ка
(п ред у ч и л и щ на педагогика)

1

3.6.6.

05.07.03

Ме т о д и к а н а о б у чението (Методика
на т ех нолог и ч но т о
обучение в средното
училище)

1

3.6.7.

05.07.03.

Методика на обучението (Методика на
обучението по информатика и информационни технологии)

1

3.6.8.

05.07.03

Методика на обучението (Методика на
обучението по математика в началните
класове)

1

3.6.9.

05.07.03

Методика на обучението (Технологии за
педагогическо взаимодействие в пред
училищна възраст)

1

3.6.10. 05.07.03

Методика на обучението по музика

1

3.6.11. 05.07.03

Методика на обучението по театрално
изкуство

1

3.6.12. 05.07.03

Методика на обучението по словесно-изпълнителско изкуство

1

3.6.13. 05.07.05

Теори я и методика
на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура)

1

2

1
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3.6.14. 05.07.05

Теори я и методика
на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на лечебната
физкултура) (кинезитерапия)

2

3.7.

05.08.00

Култура и изкуство

3.7.1.

05.08.33

Теория и история на
културата

3.8.

05.11.00

Социология и политически науки

3.8.1.

05.11.01

Социология

2

3.8.2.

05.11.01

Социология (за специалност ВО)

1

ОБЩО:

45

5

1

1
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В срок два месеца от обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие
в конкурса; 2. автобиография; 3. ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия от дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо, даващо основание на кандидата за участие
в конкурса; 6. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 7. документ за платена такса за
участие в кандидатдокторантския конкурс (20 лв.
за първи изпит по специалността и 15 лв. за изпита по западен език) – плащането се извършва
в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ (ректорат,
ет. 2, стая 206). Всички документи се представят
приложени в папка. Документите се приемат в
стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
7645
115. – Медицинският университет – София,
обявява конкурс за Департамента по езиково
обучение и студентски спорт за преподавател по
английски език със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет, Департамент по езиково обучение, София, ул. Здраве 2, канцелария
на департамента, тел. 9230 279.
7688
3. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през август 2010 г. са продадени следните
общински обекти: 1. Помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 251, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
чрeз публичен търг с явно наддаване на „Глобус
турс“ – ООД, представлявано от Румяна Стефанова Ангелова, за 6000 лв., изплатени изцяло от
купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС). 2. Офис № 1, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Възраждане“, продаден чрез публичен
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търг с явно наддаване на Христомил Славчев
Делчев за 35 000 лв., върху които е начислен
ДДС в размер 7000 лв. Общата цена по договора
е в размер 42 000 лв., изплатени изцяло от купувача. 3. Гараж, бул. Княгиня Мария-Луиза 75,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продаден чрeз публичен търг с
явно наддаване на „Виртуал пропъртис“ – ЕООД,
представлявано от Богомил Атанасов Велев, за
140 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 4.
Помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, ул.
Червена роза, до бл. 32, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Триадица“, продадено чрeз публичен търг с явно наддаване на
Асен Иванов Йорданов за 131 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 5. Помещение, ул. Цар
Симеон 76, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, продадено чрeз публичен
търг с явно наддаване на „Арти – 05“ – ООД,
представлявано от Румен Георгиев Артъков, за
80 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
6. Продажба на 53 364 поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, представляващи 100 % от капитала на „БКС – център“ – ЕАД, чрез публичен търг с явно наддаване
на Консорциум „Виби консорциум“, включващ
„Ви Ти Ти консултинг къмпани“ – ЕООД, „Виби
инженеринг“ – ООД, и „Крамекс – М“ – ООД,
за 3 500 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
7529
27. – Община А йтос на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че на 30.08.2010 г. е извършена
продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на обект, представляващ общински нежилищен
имот в с. Тополица, община Айтос, актуван с акт
№ 903 от 10.06.2002 г., представляващ обособена
част от втори етаж на търговска сграда, бивш
„Кафе-аперитив“, със застроена площ от 99 м 2 и
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху поземлен
имот 200, състоящ се от 950 м 2 , попадащ в УПИ
VІ, в кв. 13 по плана на с. Тополица, община
Айтос, област Бургас, на Феим Юсрефов Мурадов
от гр. Айтос, ул. Д. Чинтулов 4, за 14 805 лв. без
ДДС, платен изцяло.
7409
151. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за инженерна инфраструктура за трасе и
сервитут на кабел 20 kV, минаващ по горски път
в землището на с. Курило от ж.р. № 20 до частен имот в м. Бранишки лозя, който е изложен
в район „Нови Искър“. Заинтересуваните могат
да обжалват плановете по реда на чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Нови Искър“.
7533
15. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработена схема за канализационна мрежа
на с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
Схемата се намира в сградата на общинска администрация, Аксаково, и всички заинтересувани
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лица могат да се запознаят с нея. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по изработената схема
до кмета на общината.
7592
7. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места „Външен захранващ водопровод за П/ст „Слънчев бряг – запад“ 110/20 kV за
имот 39164.13.61“ в землището на с. Кошарица,
местност Драката, община Несебър. Трасето
на захранващия водопровод минава през имоти с идентификатори по кадастралната карта
39164.13.57; 39164.13.11, 39164.15.88 и 39164.502.352,
представляващи пътища, собственост на Община
Несебър, и достига до имот с идентификатор
39164.13.61, собственост на НЕК. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 3, стая 37 (тел. 0554/293-42). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7463
35. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на част
от ж.к. „Юг“, Ботевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7534
24. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за захранващ
водопровод и ел. провод на обект „Автомивка за
леки и тежкотоварни автомобили и битовка“ в
УПИ I-104, масив 37, местност „Биюг Башли“ в
землището на кв. Долно Езерово – идентификатор
07079.5.1546, който е изложен за разглеждане на
4 ет. в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7373
88. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 46532.59.44, м. Мечи дол, землище на
с. Малки чифлик, община Велико Търново, с
цел промяна предназначението на земята „За
жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта до кмета на общината в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7410
89. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 46532.59.46, м. Мечи дол, землище на
с. Малки чифлик, община Велико Търново, с
цел промяна предназначението на земята „За
жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7740
90. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
на ПИ № 46532.59.45, м. Мечи дол, землище на
с. Малки чифлик, община Велико Търново, с
цел промяна предназначението на земята „За
жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7741
96. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове за
2010 г. е изложен в общината – Общински център за услуги и информация на гражданите. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
7411
2. – Община Вършец, област Монтана, чрез местната комисия по реда на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът на правоимащите
жилищноспестовни вложители е изложен в сградата на общинската администрация – Вършец. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника съобщението
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7535
48. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са
представени сервиту тите на подземен кабел
20/35 kV и въздушен електропровод 110 kV към
„Ветроенергиен парк Гулянци“ в землището на
гр. Гулянци и с. Брест, област Плевен, с възложител „ВЕИ Енерджи“ – ЕООД, Сливен. 1. Трасето и сервитутите на подземния кабел засягат
следните имоти: 131.049; 133.039; 136.025; 136.210;
139.441; 162.145; 191.058; 191.090; 191.149; 191.375;
192.057; 192.058; 192.059; 192.152; 192.153; 192.154;
192.456; 193.052; 193.374; 194.040; 194.041; 194.113;
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195.195; 195.196; 197.062; 197.088; 197.382; 197.887;
199.168; 199.194; 199.202; 200.081; 200.387; 200.507;
201.080; 201.082; 202.093; 203.162; 203.182; 203.457;
203.616; 203.617; 203.618; 204.100; 204.104; 204.164;
204.324; 205.325; 206.326; 207.327; 208.328; 209.093;
210.377; 210.378; 211.092; 212.029; 212.031; 212.032;
214.134; 215.310; 215.381; 215.492; 215.494; 216.293;
217.458; 217.460; 217.487; 217.488; 217.489; 217.490;
218.103; 218.110; 218.124; 218.383; 218.800; 219.107;
219.535; 220.177; 220.205; 220.207; 220.459; 220.491;
220.495; 220.496; 221.119; 221.139; 221.451; 223.566;
224.120; 224.127; 224.567; 225.126; 225.129; 225.130;
225.154; 225.503; 225.505; 225.506; 226.116; 226.117;
226.123; 226.125; 226.142; 226.573; 227.514; 227.515;
227.516; 227.522; 228.149; 228.150; 228.577; 228.578;
229.151; 232.148; 232.152; 234.153; 234.385; 234.523;
234.525; 238.341; 238.583; 239155; 239.157; 239.158;
241.156; 241.616; 241.617; 241.892; 244.660; 245.470;
146.166; 146.665; 247.332; 248.167; 248.612; 248.613;
248.614; 251.334; 251.609; 252.161; 252.162; 254.169;
255.160; 255.391; 255.603; 256.170; 256.172; 257.181;
257.883; 258.182; 259.183; 259.864; 261.188; 262.190;
262.191; 262.865; 262.867; 263.192; 264.193; 265.409;
266.397; 267.194; 267.835; 267.851; 268.197; 268.205;
269.206; 269.432; 271.208; 278.209; 299.808; 299.810;
299.811; 301.223; 302.177; 303.692; 306.689; 339.353;
339.600; 340.411; 348.087; 348.089; 348.508; 350.187;
350.379; 350.705; 386.443; 387.691; 389.074; 390.589;
390.593; 390.688; 392.101; 392.157; 399.474; 600.408;
601.036; 601.454; 601.801; 748.544; 748.558; 748.561;
748.562; 195.197; 198.083; 200.508; 201.098; 201.100;
202.087; 204.325; 206.329; 206.331; 208.329; 216.294;
218.801; 218.804; 218.805; 220.503; 220.505; 220.509;
221.501; 223.567; 225.533; 225.535; 225.537; 226.583;
226.585; 226.587; 227.525; 228.581; 229.154; 230.024;
232.530; 233.022; 239.589; 240.033; 240.035; 240.037;
245.473; 245.475; 245.477; 246.668; 247.336; 248.684;
252.695; 253.339; 254.170; 255.604; 255.606; 257.889;
263.193; 265.410; 266.854; 267.859; 268.210; 301.398;
303.863; 306.690; 306.693; 339.603; 348.613; 350.706;
350.709; 389.176; 392.160; 392.162; 601.802; 748.567;
199.201; 199.200; 261.188; 261.189; 257.889; 261.190;
239.159; 239.586; 246.164; 227.529; 241.339; 234.663;
256.171; 257.886; 267.860; 267.857; 267.856; 224.569;
220.208; 224.121; 221.118. 2. Трасето и сервитутите
на въздушния електропровод засягат следните
имоти: 228.028; 228.033; 228.150; 228.577; 228.578;
229.002; 229.003; 229.005; 229.006; 229.007; 229.008;
229.009; 229.010; 229.012; 229.016; 229.017; 229.018;
229.019; 229.151; 229.152; 229.153; 230.008; 238.341;
238.583; 240.019; 240.020; 240.027; 240.028; 241.013;
241.014; 241.156; 241.892; 245.012; 245.013; 245.015;
245.018; 245.020; 245.023; 245.036; 245.037; 245.040;
245.041; 245.042; 245.043; 245.048; 245.056; 245.057;
245.063; 245.470; 245.471; 245.472; 248.607; 248.608;
248.614; 249.604; 250.005; 250.006; 250.007; 250.008;
250.009; 251.006; 251.011; 251.016; 251.017; 251.018;
251.609; 252.162; 252.598; 252.599; 255.012; 255.013;
255.160; 255.603; 259.183; 260.001; 260.187; 303.692;
303.693; 303.859; 305.009; 306.020; 306.184; 306.689;
307.001; 307.002; 307.173; 308.012; 308.013; 308.174;
385.708; 387.691; 390.593; 240.002; 308.176; 308.712.
Проектната документация се намира в общинска
администрация Гулянци, стая 103. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинска администрация Гулянци.
7388
21. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план във връзка с изработване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за изграждане на обект „Подземен
електропровод 20 kV и оптичен кабел от ГРУ
в поземлен имот № 77390.15.128 в землището
на с. Храброво, община Балчик, до подстанци я „Нона“, 110 kV/20 kV, в поземлен имот
№ 72624.620.23 в землището на гр. Добрич и до
кабелна шахта IV 12.07, собственост на БТК“,
засягащ имоти № 72624.620.44, 72624.464.18 и
72624.620.16 – собственост на Община гр. Добрич.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община гр. Добрич, работно място № 8.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация.
7461
66. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план във връзка с изработване на обект „Изграждане на подземна тръбна
и оптична кабелна линия на „Новател“ – ЕООД,
от съществуваща КШ на кръгово кръстовище
на път II-27, км 77+747 (гр. Добрич) до съществуваща КШ пред зърнобаза гр. Балчик, област
Добрич, км 107+934 (гр. Балчик), засягащ имоти № 72624.619.409, 72624.619.411, 72624.303.20
и 72624.308.121 (път от републиканската пътна
мрежа II клас) – държавна публична собственост
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план, до общинската администрация.
7462
48. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементи на линейна инфраструктура, представляваща подземен електропровод
20 kV, засягащ следните имоти: ПИ № 16.84,
16.86, 16.401, 22.391 – полски път, 16.402 – частен
имот, собственост на „Ен Ти Енерджи“ – ЕООД,
в землище с. Поручик Чунчево. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
със същия и направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинска
администрация Каварна.
7345
47. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен
електропровод 20 kV, засягащ следните имоти:
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в землище на с. Камен бряг, община Каварна – 12.117, 12.122, 13.166, 13.56, 13.57, 13.58, 13.63,
13.64, 17.158, 17.160, 17.169, 17.22, 18.177, в землище
на с. Поручик Чунчево, община Каварна – 16.402,
16.84, 16.86, 16.401, 21.117, в землище на с. Свети
Никола, община Каварна – 16.12, 16.123. Проектът
се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
със същия и направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинска
администрация Каварна.
7346
21. – Община Казанлък на основание чл. 33,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните
лица с възстановено право на собственост на
новообразуваните имоти въз основа на влязла в
сила заповед на кмета на община Казанлък по
чл. 28а, ал. 1 ППЗСПЗЗ и издадена скица по влязъл
в сила план за новообразувани имоти, изготвен на
основание § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ, за: 1. местностите
Светицата, Речица, Чинин дол и Гръцката река
в землището на гр. Шипка, община Казанлък; 2.
местностите Крушките, Скорцелска вада и Шейтанова вада в землището на с. Енина, община
Казанлък; 3. местностите Гюрля, Шопов кайнак,
Ая пътека, Чукара, Тунджа, Димчови ливади и
Курбанов дол в землището на с. Г. Черковище,
община Казанлък; 4. местностите Под корията,
Леле корсу, Духтеви череши и Ханчето в землището на с. Копринка, община Казанлък, че ще
се извърши трасиране и въвод във владение по
график, който започва 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“. Графикът по дати и
местности и обявлението са изложени в сградата
на Община Казанлък.
7347
40. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) за строеж: „Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност на територията на община
Мездра (от разклонителна муфа на пътя Мез
дра – Рашково до базова станция в с. Зверино)
в следния обхват: 1. в землището на с. Игнатица: ПИ № 1.445 и № 1.446, местност Андреева
ливада, № 1.578, местност Габровница, № 1.579,
местност Ливадата, № 1.580, местност Султанкин
рът, № 107.1, 110.1, 111.1 и 112.1, местност Пелин;
трасето на оптичната кабелна линия в землището
на с. Игнатица е с дължина 6,296 км и преминава през 9 имота и не засяга частни имоти; 2.
в землището на с. Зверино: ПИ № 15.2 и 15.104,
местност Алиов дол, и ПИ № 38.8, местност Дева
могила; трасето на оптичната кабелна линия в
землището на с. Зверино е с дължина 0,117 км и
преминава през 3 имота държавна собственост
и не засяга частни имоти; 3. през населените
места на с. Игнатица и с. Зверино. Проектите
са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация Мездра.
7537
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81. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на трасе на кабел 20 kV от стълб № 63 към
ВЕП – 20 kV – „Александрово“ за ел. присъединяване на трафопост в ПИ 019026 в землището на
с. Габарево, община Павел баня. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 9 в сградата на Община Павел
баня. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7348
52. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план за трасе за външно ел. захранване до обект
„Фотоволтаична централа“ в имоти 049002, 049003,
049004, м. Високия рид, землище с. Марикостиново. Трасето и сервитутите са предвидени да
преминат през имот 000199 – Държавен горски
фонд, землище с. Марино поле. Проектът се намира в сградата на кметството с. Марикостиново,
община Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7413
9. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че съгласно Заповед № 09
ОА 2232 от 28.08.2009 г. на кмета на общината е
изработен ПУП – парцеларен план за дублиращо
трасе в рамките на сервитута на собствен, съществуващ газопровод за обект „Изграждане на
газопровод с DN 300 и PN 70 от АГРС – Север
на „Булгартрансгаз“ до ТЕЦ „Пловдив – Север“
с дължина около 1300 м. ПУП – парцеларният
план е на разположение за запознаване с него в
сградата на Община Пловдив, пл. Централен 1,
ет. 4, стая 4. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до администрацията на Община Пловдив.
7538
119. – Община Пловдив на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъците
на правоимащите притежатели на многогодишни жилищноспестовни влогове от I, II, III и IV
група са изложени в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника същите подлежат на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7243
21. – Община Раднево на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2010 г. e продаден
следният нежилищен имот: комплекс „Тракия“ –
ресторант и сладкарница, със ЗП 444,6 кв. м на 1
етаж; сграда за административни нужди със ЗП
222,07 кв. м на два етажа; мазета под ресторанта
със ЗП 127,13 кв. м, мазета под адм. сграда със
ЗП 46,74 кв. м; лятна градина с площ 410 кв. м;
навеси със ЗП 209,9 кв. м на един етаж; тераса
с площ 455 кв. м; заедно с дворно място с площ
2961 кв. м, урегулирано в УПИ ІІ, пл. № 891, 2093,
кв. 117 по плана на гр. Раднево, продаден чрез
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публичен конкурс на „Рила Проект“ – ЕООД, за
362 000 лв. и начислен ДДС в размер 22 037 лв.,
върху дворното място. Цената на имота е платена изцяло от купувача. Договореният размер
на инвестициите е 1 400 000 лв., поддържане на
минимална трудова заетост – 20 работни места,
изграждане на обект за социални дейности с
площ 60 кв. м.
7349
20. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на улици, на поземлени имоти за обществени
мероприятия и устройствени зони на местност
Новоселско дефиле, селищно образувание „Изгрев“, землище Сливен. Проектът е изложен в
общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7539
20а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на улици, на поземлени имоти за обществени
мероприятия и устройствени зони на местност
Кироолу, селищно образувание „Кироолу“, землище Сливен. Проектът е изложен в общината,
стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7540
20б. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
„Ситуационно решение на пътен възел „Розова
градина“ като изменение на действащи подробни
устройствени планове на гр. Сливен“. Проектът е
изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7541
20в. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
изграждане на трасе за подземен електропровод
20 kV с дължина 779 м за нуждите на фотоволтаична централа в ПИ 67338.833.45, м. Кише
дермен, землище Сливен – Речица, преминаващ
през имоти 67338.161.26, 67338.161.22, 67338.161.1 и
67338.833.76 в землище Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7542
20г. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларни
планове за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Пречиствателна станция за
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питейни води (ПСПВ) гр. Сливен“, включващи
парцеларни планове за подобекти: „Подмяна на
същестуващ довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“ до ПСПВ – гр. Сливен“; „Изграждане на
довеждащи водопроводи от водоем 10 000 куб. м
до съществуващи водоеми висока и средна зона
гр. Сливен“ и „Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ – гр. Сливен до водоем 10 000 куб. м
и преливна тръба до съществуваща канализация“.
Проектите са изложени в общината, стая 35. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения
по проектите до общинската администрация.
7543
80. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект: „Външно кабелно ел.
захранване на „Базова станция на GLOBUL
№ 5173 – Бяла паланка“ в имот № 000187 (образуван от имот № 000121), местност Боюк чокур, в
землището на с. Жълт бряг, община Твърдица, в
частта на преминаването му през територията на
община Твърдица – поземлени имоти № 082355,
080353 и 000188 в землището на с. Жълт бряг,
община Твърдица, област Сливен. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 21, ет. 3, в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
7414
74. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУП (парцеларен план) на подземен електропровод 110 kV на територията на
община Шабла от подстанция в ПИ 83017.19.14
до подстанция „Шабла“ с възложител „Джетстрийм“ – ООД, Велико Търново. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинска администрация, гр. Шабла
(Техническа служба), стая 105.
7572
72. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на електропровод Ср.Н 20 kV от
проектен Ср.Н 20 kV до ПИ № 011034 в местността
Николаева нива по КВС на с. Стара река, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7415
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85. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на водопроводно отклонение до поземлен
имот 020004 по КВС на землище с. Веселиново,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и
УПП“ в сградата на общинската администрация,
Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 103. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
7416
91. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за подземен кабел от БКТП 3000 kV в ПИ
№ 020121 и БКТП 4000 kV в ПИ № 020120 с. Челник, община „Тунджа“, през с. Тамарино, община
Стралджа, до ж.р. стълб на ВЛ 20 kV – землището
на с. Саранско, община Стралджа, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция
„ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7464
139. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен ПУП – ПП
(парцеларен план) за трасе на ел. кабел СН 20 kV
от ВЛ „Иваново“ за УПИ ХХVІІІ-858 (Пп) в кв.
43 по плана на с. Иваново, област Русе. Проектът може да се разгледа в оперативно звено
„УТ“ – ет. 1, на ул. Олимпийска 75, с. Иваново.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Иваново, с. Иваново, ул. Олимпийска 75, ет. 1,
ТСУ, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7536
21. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е издадена Заповед
№ РД-09-364 от 20.08.2010 г. на кмета на Община
Иваново за изработване на ПУП – ПЗ (план за
застрояване) на ПИ 000371, местност Парцалчета
в землището на с. Сваленик, община Иваново,
във връзка с изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия
с търговско предназначение.
7412
88. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) в
единствена съставка парцеларен план (ПП) за
трасе на електропровод за захранване на говедовъдна ферма в урегулиран поземлен имот (УПИ)
I-7, 8, 9, кв. 103 по ПУП – план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ)
в териториален обхват поземлени имоти (ПИ) с
идентификатори 103007, 103008 и 103009 в местността Лозенски път по картата за възстановена
собственост (КВС) на землище – с. Вресово, с
единен класификатор за административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
12303, община Руен, област Бургас, с възложител:
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„Нов хоризонт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление на дейността Бургас 8000, 10-и километър, шосе Бургас – София, Селекционен център,
ет. 2, и с ЕИК 102860590, чрез своя представляващ
и управляващ Джордж Мюлеталер. Същият е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с
административен адрес с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят своите писмени искания, предложения
и възражения по проекта за ПУП до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7570
89. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) в
единствена съставка парцеларен план (ПП) за
трасе на водопровод за захранване на говедовъдна
ферма в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-7, 8, 9,
кв. 103 по ПУП – план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлени имоти (ПИ) с идентификатори
103007, 103008 и 103009, в местността Лозенски път
по картата за възстановена собственост (КВС) на
землище – с. Вресово, с единен класификатор за
административно-териториалните и териториални
единици (ЕКАТТЕ) 12303, община Руен, област
Бургас, с възложител: „Нов хоризонт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление на дейността
Бургас 8000, 10-и километър, шосе Бургас – София,
Селекционен център, ет. 2, и с ЕИК 102860590,
чрез своя представляващ и управляващ Джордж
Мюлеталер. Същият е изложен в стая № 23 в
сградата на Община Руен с административен
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени искания, предложения и възражения по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7571

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм.д. № 241/2010 по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 27.10.2010 г. в
13,30 ч., по което предмет на оспорване е Решение
№ 581 от 8.07.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Нова Загора, с което са приети промени в чл. 51,
чл. 52 и т. 54 от приложение № 1 към чл. 56 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора.
7694
Софийският районен съд, III гр. отделение, 86
състав, съобщава, че е образувал гр.д. № 9600/2010
по иск с правно основание чл. 127, ал. 2 СК от Милена Радомирова Първанова срещу Глин Стефан
Грийн, гражданин на Великобритания, роден на
6.10.1958 г., с неизвестен адрес, като ответникът в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
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на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Делото е насрочено за 18.11.2010 г. в 10 ч. Ответникът да посочи и съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7713
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр.д. № 114/2010 със страни: Комисия
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя – Стоян Кушлев, с адрес за призоваване Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая
208, против: Атанас Станчев Атанасов с постоянен
адрес: Варна, район 02 „Приморски“, ж.к. Изгрев
1 № 862, към настоящия момент изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора – гр. Варна;
Здравка Христова Атанасова с постоянен адрес:
Варна, район 02 „Приморски“, ж.к. Изгрев 1 № 862;
„Монтис груп“ – ЕАД, Варна, с ЕИК 107596059,
представлявано от Стефка Маринова Христова,
със седалище и адрес на управление: Варна, ул.
Никола Вапцаров 3Г, ет. 5, офис 10, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и с искане
за отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност 125 750 лв., а именно:
от Атанас Станчев Атанасов:
25 дружествени дяла при стойност по 100 лв. на
един дял от „Хлебозавод Велико Търново“ – ООД,
с ЕИК 107546750, със седалище и адрес на управление: Велико Търново – „Дълга лъка“, община
Велико Търново, област Велико Търново, които
са собственост на Атанас Станчев Атанасов, в
размер 2500 лв.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9
и 10 ЗОПДИППД от Атанас Станчев Атанасов
и Здравка Христова Атанасова:
Сумата, получена от продажбата на 1/2 идеална част от недвижим имот с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 106, том ІІ, рег.
№ 5934, дело № 293 от 18.11.2009 г. на нотариус
№ 299, вписан акт том ХІ, № 74, дело № 1947 с
вх. рег. № 3212 от 18.11.2009 г. на Службата по
вписвания – Габрово, в размер 56 250 лв.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 4,
ал. 1, чл. 9 и 10 ЗОПДИППД правим искане за
обявяване на недействителност по отношение
на държавата сделката, с която проверяваното
лице и съпругата му лично и в качеството си
на едноличен търговец ЕТ „Аргос – Здравка
Христова“ са отчуждили чрез продажба собствения си недвижим имот – два дюкяна – първия
и втория, броено от юг към север, в партерния
етаж на жилищна сграда на бул. Априлов 22 в
Габрово, с обща квадратура 68 кв. м, ведно с
всички подобрения, извършени в имота, заедно с
16 % идеални части от общите части на сградата, 10 % от идеалните части от дворното място,
представляващо: дворище – пл. № 5116 в кв. 168
по плана на Габрово с обща квадратура 597 кв. м,
при граници: ул. о.т. 1683 – 1684, дв. пл. № 5117
и дв. пл. № 5114а, както и 2/4 идеални части от
общите за всички дюкяни – мазе и тоалетна,
при граници: отгоре – апартамент на Николай
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Ненов Николов, от изток – бул. Априлов, от запад – двор, от север – магазин, и от юг – проход,
а съгласно схема № 2065 от 22.04.2010 г. и № 2064
от 22.04.2010 г. на самостоятелен обект в сграда,
издадени от СГКК, Габрово, представляващи
имоти с идентификатор № 14218.505.631.15.12 и
идентификатор № 14218.505.631.15.11 с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 48, том І, рег. № 1191, нотариално дело № 43
от 10.05.2002 г., на нотариус № 094, том ІІІ, акт
№ 81, дело № 597, с вх. рег. № 1192 от 10.05.2002 г.
на Службата по вписвания – Габрово, и същият
да бъде отнет в полза на държавата. Купувач по
сделката е „Аргос“ – ООД, със седалище Габрово,
представлявано от управителя си Здравка Христова Атанасова, а към настоящия момент чрез
преобразуване е „Монтис груп“ – ЕАД, Варна,
с ЕИК № 107596059, представлявано от Стефка
Маринова Христова.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 7, т. 2
във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 9 и 10 ЗОПДИППД,
предявен за реално отнемане на отчужденото
недвижимо имущество от проверяваното лице и
съпругата му, то под условията на евентуалност
да бъде предявен иск по чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 9 и 10 ЗОПДИППД по пазарната стойност на
отчужденото недвижимо имущество с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 48, том І, рег. № 1191, нотариално дело № 43
от 10.05.2002 г., на нотариус № 094, том ІІІ, акт
№ 81, дело № 597, с вх. рег. № 1192 от 10.05.2002 г.
на Службата по вписвания – Габрово, в размер
47 600 лв. и същата да бъде присъдена в полза
на държавата.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото заседание за разглеждане на делото. Първото
съдебно заседание по делото е насрочено за
11.02.2011 г. от 10 ч.
7654
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 14 състав, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр. д. № 711/2010 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Кирил Христов Кацаров с постоянен и
настоящ адрес с. Костенец, община Костенец,
област София, ул. Христо Ботев 7, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 06.12.2010 г. от 9,30 ч. Дава едномесечен срок
от датата на обнародването на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
притежавано от Кирил Христов Кацаров, описано,
както следва: Апартамент № 16 в София, район
„Младост“, на пети надпартерен етаж в жилищна
сграда, построена от ЖСК „Днес+“, ж.к. Младост
3, блок № 325а, вход 4, на кота + 13,97 м, състоящ
се от дневна с кухненски блок, две спални, две
бани с тоалетни, дрешник, антре и балкон, със
застроена площ 102,34 кв. м, при съседи: улица,
калкан, улица, стълбище, апартамент № 15, заедно
с мазе № 16 с площ от 6,60 кв. м при съседи: от три
страни – коридори и мазе № 15, заедно с таванска
стая № 1, намираща се на таванския етаж, на
кота + 16,85 м с площ от 43,06 кв. м, при съседи:
улица, калкан, ателие № 4, ателие № 3, заедно
с 3,759 % идеални части, равняващи се на 19,61

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

кв. м от общите части на сградата и съответните
идеални части от отстъпеното право на строеж
върху мястото – общинска земя, върху която е
построена сградата, цялото с площ 7667 кв. м,
съставляващо урегулиран поземлен имот II за
ОЖС от квартал 3А по плана на София, местност
бул. Ал. Маринов (ж.к. Младост 3), при съседи:
от четири страни – улици. Пазарната стойност
на имота към 20.11.2009 г. – 165 950 лв. Лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф“, с рег.
№ СО 1491 НА, рама № WVWZZZ19ZЕW630395,
двигател № ЕV016349. Автомобилът е собственост
на Кирил Христов Кацаров. Пазарната стойност на автомобила към датата на експертизата
02.12.2009 г. е в размер 600 лв. Лек автомобил
марка и модел „Москвич 21412“, рег. № СO
3761 ВВ, рама 31856, двигател 33464. Автомобилът е собственост на Кирил Христов Кацаров.
Пазарната стойност на автомобила към датата
на експертизата 02.12.2009 г. е в размер 500 лв.
Сумата от 43 976 лв., представляващи левовата
равностойност на 20 000 долара, дадени от Кирил
Кацаров, по предварителен договор, посочен в
нот. акт № 123/18.04.2002 г. Сумата от 14 700 лв.,
представляваща пазарната стойност, получена
от продажбата на лек автомобил марка и модел „Ауди 90 Супер“, рег. № СО 6581 НА, рама
WAUZZZ8ВZNА000514, двигател А А Н053052.
Сумата от 1500 лв., представляваща пазарната
стойност, получена от продажбата на лек автомобил марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С“, рег.
№ СФ 7595 Л, рама 1261223, двигател 8138667.
7732
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 12 състав, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр. д. № 2452/2010 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Петьо Кирилов Чупетловски с постоянен и
настоящ адрес София, ж.к. Люлин, бл. 28, вх. Б,
ет. 2, ап. 27, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 10.03.2011 г. от 10 ч. Дава
тридесетдневен срок от датата на обнародването
на заинтересованите лица да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Петьо
Кирилов Чупетловски, описано, както следва:
апартамент № 27 в жилищна сграда – блок № 28,
вход Б, ет. II, построена върху общинска земя в
ж.к. Люлин, София, състоящ се от стая, дневна,
кухня и обслужващи помещения, със застроена
площ 64,24 кв. м заедно с прилежащите избено
помещение № 18 с площ от 2,56 кв. м и с 0,915 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото при съседи: на
жилището – от изток: ап. 26, от запад: ап. 28, от
север: стълбище, от юг: булевард, отгоре – ап. 30,
отдолу – ап. 24; на избеното помещение – от изток: вх. А, от запад: коридор, от север: мазе 17,
от юг: мазе 19, придобит с договор за покупкопродажба на жилище от 08.08.1997 г., сключен
по реда на Закона за общинската собственост от
Петьо Кирилов Чупетловски. Апартамент № 19
на петия жилищен етаж от гореописаната сграда, кота +14,45 със застроена площ 88,63 кв. м
заедно с 4,03 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, състоящ се
от: две спални, дневна, кухня, коридор и сервиз-
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ни помещения; при съседи: апартамент № 18,
ул. Карпати, двор, апартамент № 19а, стълбище,
заедно с избено помещение № 23 с площ от
3,47 кв. м при съседи: от две страни коридор,
стълбище, избено помещение № 22, придобит с
нотариален акт № 26, т. VІІІ, рег. № 9459, дело
№ 1133 от 07.10.2005 г. за покупко-продажба на
недвижим имот от Петьо Кирилов Чупетловски; 3,99 % идеални части от притежаваните от
дружеството продавач 604/953 идеални части
или изразено математически, равн яващи се
на 2,27 % идеални части от следния недвижим
имот, намиращ се в София, ул. Карпати 6 и 8,
а именно: дворно място, цялото с пространство
от 953 кв. м, съставляващо УПИ XVI-535, 672 от
кв. 392а по плана на София, местността „Красно
село – плавателен канал“, при съседи: УПИ XII,
от две страни улици, УПИ XVIII-691,761, придобит
с нотариален акт № 15, т. II, рег. № 2081, дело
№ 159 от 28.02.2006 г. за покупко-продажба на
недвижим имот от Петьо Кирилов Чупетловски.
Апартамент № 25 на четвъртия жилищен етаж във
вход С, с площ 42,95 кв. м, ведно с 1,992 % ид. ч.
от общите части на сградата, като общата РЗП
на жилището възлиза на 47,88 кв. м, построен в
дворно място на площ 2897 кв. м, съставляващо
УПИ ІХ-340, 341 в кв. 4104 по плана на к.к. Слънчев бряг – запад, община Несебър, при граници:
от две страни – улици, УПИ I-327, УПИ VII-336
и УПИ VІІІ-341, ведно с право на строеж за изграждане на апартамент № 25 в жилищната сграда
с три отделни входа всеки един, от които с пет
жилищни етажа, придобит с нотариален акт № 84,
т. ІХ, рег. № 5710, дело № 1594 от 19.08.2005 г. за
покупко-продажба на недвижим имот от Петьо
Кирилов Чупетловски. Сумата от 5612,16 лв. по
депозитна сметка № ВG03 FINV 9150 2000 2505 55
в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
ведно с лихвите. Сумата от 13 536,54 евро, с
левова равностойност 26 475,17 лв. по депозитна
сметка № ВG35 FINV 9150 2000 2505 61 в евро
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно
с лихвите. Сумата от 4112,33 щатски долара, с
левова равностойност 5197,77 лв. по депозитна
сметка № ВG87 СЕСВ 9790 2101 6432 00 в щатски
долари, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД. Сумата от 21 076,84 лв. по депозитна
сметка № 0000000015477263 в левове, в банка
„ДСК“ – ЕАД, ведно с лихвите. Сумата от 423,15
щатски долара, с левова равностойност 525,36 лв.
по депозитна сметка № 0000000000113955 в щатски
долари, в банка „ДСК“ – ЕАД, ведно с лихвите.
Сумата от 290,75 лв. по сметка № 16140321733007
в левове, в банка „ДСК“ – ЕАД, ведно с лихвите. Сумата от 18 538,95 лв. по безсрочен влог по
сметка № 17321340921002 в левове, открита в банка
ДСК, ведно с лихвите. Сумата от 8484,91 лв. по
разплащателна сметка № ВG 57 КОRР 9220 10
05776201, в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
ведно с лихвите. Сумата от 1341,22 евро, с левова
равностойност 2623,19 лв. по сметка № ВG 21
UNСR 7630 2450 9813 12 ЕUR, в банка „Уникредит
Булбанк“ – АД, ведно с лихвите. Наличната сума
по банкова сметка № ВG 32 UВВS 80021040252320,
открита в „ОББ“ – АД.
7733
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2629 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1271/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аква строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Добри Чинтулов 17, ет. 1, с предмет на дейност:
В и К и отоплителни инсталации, строителство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на собствени стоки с цел
продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни
фирми, комисионни, спедиционни, транспортни
и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни, складови сделки
и стоков контрол, хотелиерска, туристическа и
ресторантьорска дейност и заведения за обществено хранене, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, програмни,
импресарски или други услуги, импорт-експорт,
външнотърговска дейност и предоставяне на
всякакви други разрешени със закон дейности и
услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Петър Георгиев Вацев.
3841
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2630 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1315/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Маняс“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
с. Черногорово, област Пазарджик, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени
със закон, производство, покупка и продажба
на хранителни, нехранителни, селскостопански,
промишлени и други стоки и вещи, разрешени
със закон, с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, разрешени със закон,
шивашки дейности и услуги, ресторантьорство и
обществено хранене, хотелиерски, туристически,
рекламни, транспортни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, строително-монтажни, строително-ремонтни, инженерингови, комисионни,
лицензионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
всякакви дейности, разрешени със закон, като
дейностите ще се осъществяват в страната и в
чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Рефик Караоглу.
3842
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2633 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1317/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Класик – А“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Осми март 2, вх. А,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първона-
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чален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, производство, продажба и поправка
на обувки и изделия от кожа, изработване на реклама и рекламни продукти и услуги, кафетерия
и ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, хотелиерски и туристически
сделки, дизайнерски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и фотографски услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
представлява и управлява от едноличния собственик и управител Илия Петров Чаушев.
3843
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2636 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1329/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Профис сервиз“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Константин Величков 97, с предмет
на дейност: сервиз и продажба на професионално
перално, кухненско, хотелско и барово обзавеждане, сервиз и обзавеждане на ателиета за химическо
чистене, строителство, строително-монтажни и
ремонтни работи, предприемачество, проектиране,
вътрешен и външен дизайн, посредническа дейност в областта на покупко-продажба и наемане
на недвижими имоти, търговско представителство, туристическа и туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги, проектантска, консултантска дейност,
посредническа и търговска дейност в страната
и в чужбина, туристически и рекламни услуги,
производство на промишлени и селскостопански
стоки от всякакъв вид с цел продажба, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, като дейностите, изискващи лиценз,
ще се осъществяват след издаване на такъв, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Илия Димитров Паскалев и Светлан Димитров
Бъчваров заедно и поотделно.
3844
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2635 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1319/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „СМТЛ – Кърджалийски“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Панагюрище, ул. Пенчо Славейков 5, с предмет
на дейност: извънболнична медико-техническа
(зъботехническа) дейност съгласно ЗЛЗ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стоян Спасов Кърджалийски.
3845
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2619 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1220/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Велилт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Панагюрище,
ул. Пенчо Славейков 4, с предмет на дейност:
строителство, строително предприемачество,
консултантска дейност за оценка и продажба на
недвижими имоти, покупка на продукти, стоки
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или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни,
програмни, импресарски или други услуги, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Илия Делчев Тухчиев.
3846
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2640 от 13.ХII.2007 г. по ф.д. № 1133/2000 вписа
в търговския регистър промяна за „Пътно поддържане – Панагюрище“ – ЕООД, Панагюрище:
освобождава като управител Иван Петков Дойчев, считано от 15.II.2007 г., и го освобождава от
отговорност за управлението от тази дата.
3847
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2622 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1311/2007
вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кет 07“ – ООД (изписва
се и на английски език), със седалище и адрес
на управление гр. Пещера, ул. Опълченска 11, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, строителство, проектантска,
консултантска дейност, туристически и рекламни
услуги, производство на промишлени, хранителни и селскостопански стоки от всякакъв вид с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от двамата
съдружници и управители Мария Венелинова
Бакърлиева и Георги Александров Бакърлиев
заедно и поотделно.
3848
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2612 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1300/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес консулт
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Септември, ул. Г. С. Раковски 36, с предмет на
дейност: дърводобив, дървопреработка и търговия
с дървен материал, 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, лицензионни сделки, туристически,
рекламни, информационни, импресарски или
други услуги, транспортна дейност в страната
и в чужбина, туризъм в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, разкриване на
магазинна мрежа за продажба на хранителни и
нехранителни стоки, кафе-аперитив, разкриване
на аудио-, видео- и интернет клубове, организиране на спортни и занимателни игри, както и
всякакви дейности, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Венков Рогов.
3849
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска
прилагане на представения счетоводен отчет за
2006 г. на „Винтехпром“ – АД, Пазарджик, по
ф.д. № 813/92.
3850
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2597 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1393/97 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието заедно с фирмата от едноличния търговец
Иван Георгиев Лебанов с фирма „Иван Лебанов“
на Йордан Иванов Лебанов и го вписа като едноличен търговец с фирма „Иван Лебанов – Йордан
Лебанов“.
3851
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2602 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1296/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лейди – В“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Козлодуй 6А, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на собствени стоки с цел продажба,
търговско представителство, посредничество и
агентство на наши и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни, транспортни и превозни
сделки, менителници, записи на заповед и чекове,
лицензионни, складови сделки и стоков контрол,
хотелиерска, туристическа и ресторантьорска
дейност и заведения за обществено хранене,
лизинг, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, програмни, импресарски
или други услуги, импорт-експорт, външнотърговска дейност и предоставяне на всякакви други разрешени със закон дейности и услуги, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Ваня Георгиева Дамянова.
3852
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2605 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1304/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дадо – ойл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Стефан Караджа 62, с предмет на дейност:
търговия с петролни продукти, търговия, производство на промишлени и хранителни стоки,
посредничество и предприемачество, комисионерство и всякакви други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Георгиев Марков.
3853
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2598 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 3304/92 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието заедно с фирмата от едноличния
търговец Петранка Христова Кишева с фирма
„Вена – Петранка Кишева“ на Йордан Илиев
Кишев и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Вена – Йордан Кишев“.
3854
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Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2600 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 166/2004 вписа
в търговския регистър прехвърляне на предприятието заедно с фирмата от едноличния търговец
Стойо Петров Кесов с фирма „Тони – Стойо
Кесов“ на Нонка Димитрова Кесова и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Тони – Стойо
Кесов – Нонка Кесова“.
3855
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2609 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 221/2005
вписа в търговския регистър промени за „Еф
Груп“ – ООД, Пазарджик: заличава като управител Евелина Николова Георгиева; вписва като
управител Надежда Василева Бързакова, която
ще представлява и управлява дружеството.
3856
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2599
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 530/2007 вписа в търговския регистър промени за „Интериор“ – ООД,
Пазарджик: заличава Недялко Христов Цивнев
като съдружник и управител поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като едноличен
собственик на капитала Георги Петров Георгиев;
променя дружеството на еднолично дружество
с ограничена отговорност „Интериор“ – ЕООД;
премества адреса на управление в Пазарджик, ул.
Свобода 1, ет. 7, ап. 27; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Петров Георгиев.
3857
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2627 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1307/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Нара“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Райко Даскалов 16,
ет. 3, ап. 17, с предмет на дейност: строителство,
строителна механизация, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство, селскостопанско производство
и продажба, ресторантьорство, транспортна,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност
или предоставяне на всякакви услуги, разрешени
със закон, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се представлява и управлява от двамата съдружници и управители Надежда Василева Бързакова
и Радослав Иванов Куленски заедно.
3858
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2617 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1292/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Алор Транс“ – ООД (изписва се
и на английски език), със седалище и адрес на
управление гр. Пещера, ул. Георги Зафиров 22А,
с предмет на дейност: вътрешен и международен
автомобилен транспорт, спедиторска дейност,
посредническа и търговска дейност в страната
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и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, и с капитал 20 000 лв.
Дружеството се представлява и управлява от
двамата съдружници и управители Йордан Петров
Хамамджиев и Даниела Георгиева Джимова
заедно и поотделно.
3859
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2616 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 644/2002 вписа
в търговския регистър промени за „Анжел – Инвест“ – ЕООД, г р. Рак и тово: за ли чава като
едноличен собственик на капитала и управител
Ангел Димитров Говедарски поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като съдружници в дружеството Емилия Ангелова Еленкова
и Людмила А нгелова Кафеджиева; променя
дружеството на дружество с ограничена отговорност „Анжел – Инвест“ – ООД; дружеството
ще се представлява и управлява от управителите
Емилия Ангелова Еленкова и Людмила Ангелова
Кафеджиева заедно и поотделно.
3860
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2620
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 269/91 вписа в търговския регистър промяна за „Авис – 300802“ – ООД,
гр. Пещера: заличава като съдружник Щерю
Стоичков Апостолов.
3861
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2631 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 199/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Бул – Фунги“ – ООД, Панагюрище: заличава като съдружник Захари Петров Захариев поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като съдружник
Цветан Захариев Захариев; дружеството ще се
представлява и управлява от управителите Мария
Николова Захариева и Захари Петров Захариев
заедно и поотделно.
3862
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2618
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 25/2004 вписа в търговския регистър промени за „Тигър груп“ – ООД,
гр. Пещера: заличава като съдружник и управител
Цонка Атанасова Георгиева поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като съдружник
Росица Димитрова Георгиева; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Димитър
Георгиев Георгиев.
3863
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2613 от 12.ХII.20 07 г. по ф.д. № 221/20 05
вписа в търговския регистър промени за „Еф
груп“ – ООД, Пазарджик: заличава като съдружник Радослав Иванов Куленски поради
прехвърляне на дружествените дялове; променя
фирмата на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еф груп“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител,
който ще представлява и управлява дружеството,
Надежда Василева Бързакова.
3872
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1347 от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 710/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ес
Ел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Перник, кв. Димова махала 19, и с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина
в пълен обем, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество, агентство, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, строителна
дейност, импорт, експорт, реекспорт, бартерни
и консигнационни сделки с всякакъв вид стоки,
незабранени със закон, маркетинг, мениджмънт,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и
туристически услуги (след получаване на лиценз),
производство на разрешените със закон стоки с
цел продажба на вътрешния и международния
пазар, рекламна, информационна, импресарска
дейност, строителство, оборудване и експлоатация
на търговски обекти и заведения за обществено
хранене (след получаване на лиценз), външноикономическа и вътрешнотърговска дейност в
пълен обем. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Любомир Сашов Любомиров и
Станислав Венциславов Исталиянов, с неопределен срок и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
3373
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1435 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 758/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „3С индъстри“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Благой Гебрев,
бл. 19, вх. Б, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност:
добив на инертни материали и търговия с инертни
материали, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешен и международен
транспорт, таксиметрова и спедиторска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
складова и лизингова дейност, строителна дейност и строителни услуги, консултантска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и други дейности освен забранените
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Георги Крумов
Атанасов, с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Георги Крумов Атанасов.
3374
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1404 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 740/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грекси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Кракра, бл. 15, ет. 4,
ап. 11, и с предмет на дейност: производство на
опаковки и довършителни полиграфически процеси, импорт, експорт и реекспорт, осъществяване
на бартерни, компенсационни и други специфични
сделки и операции, вътрешен и международен
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туризъм, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, производство на стоки с
цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, превозна, информационна,
импресарска, рекламна дейност или предоставяне
на различни услуги, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари, производство на
видео- и звукозаписи съгласно законодателството,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристическа, хотелиерска
дейност (след издаване на лиценз), маркетингова
дейност, като всички дейности, за които е необходимо издаване на лиценз или разрешение,
ще бъдат осъществявани след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Димитров
Григоров, с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Димитров Григоров.
3375
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1344 от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 708/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Нидент – амбулатория за групова практика за
първична помощ по дентална медицина“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Радомир,
ул. Мирчо Христов 7, и с предмет на дейност:
дейност като амбулатория за първична дентална
помощ под формата на групова практика чрез
диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други видове
изследвания, дентални дейности и манипулации
под контрол и отговорност на амбулаторията,
на обема и вида домашни грижи и помощ на
болни, на лекарства, превързочни материали
и дентални пособия, експертизи за временна
нетрудоспособност, наблюдение и оказване на
дентална помощ при бременност и майчинство,
наблюдение, контролиране и полагане на грижи
за денталното развитие на лица до 18 години,
дейности по здравна промоция и профилактика,
вкл. профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на
пациенти за консултативна и болнична помощ,
хоспитализация на пациенти, които не могат да
бъдат лекувани в амбулаторни условия, търговски
сделки за нуждите на осъществяваните дентални
дейности и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян
Николов Стефанов и Надя Георгиева Стефанова,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
3376
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение
№ 1174 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 624/2007 вписа
прех върлянето на ЕТ „Джоган – Тони Иванов“
от едноличния търговец Тони Иванов Гаджов
на Валентина Василева Гаджова и я вписа като
едноличен търговец с фирма „Джоган – Тони
Иванов – Валентина Гаджова“.
3377
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1181 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 63/2007
вписа промени за „П и Е строй“ – ООД, Перник:
приема Акан Угур като съдружник в дружеството; вписва прехвърляне на Акан Угур на дялове
от капитала на дружеството, както следва: от
съдружника Пламен Неделков Георгиев 1 дял на
стойност 10 лв. и от съдружника Еркан Левент
Ерхан 1 дял на стойност 10 лв.; вписва още един
управител на дружеството – Еркан Левент Ерхан,
като занапред дружеството ще се представлява
от съдружниците Пламен Неделков Георгиев и
Еркан Левент Ерхан заедно и поотделно и ще се
управлява от тях само поотделно; вписва промени
в дружествения договор.
3378
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1410 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 746/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „ВВС – комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Перник,
ул. Владислав Граматик 75, 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, вътрешен и международен
транспорт, таксиметрова и спедиторска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
складова и лизингова дейност, строителна дейност и строителни услуги, консултантска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и други дейности (освен забранените
със закон). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Владимир
Славчев Владимиров, с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.
3379
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1417 от 4.ХII.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 564/2005 промени за „Пътстрой инвест“ – ООД,
Брезник: вписва прехвърляне на 25 дяла по 100 лв.,
представляващи 50 % от капитала на дружеството,
от Теодоси Генов Вълов на Стойчо Петров Стоев;
вписва прехвърляне на 25 дяла по 100 лв., представляващи 50 % от капитала на дружеството,
от Димитър Малинов Димитров на Красимир
Петров Христов; заличава като собственици на
капитала на дружеството Теодоси Генов Вълов и
Димитър Малинов Димитров; вписва съдружници в дружеството, както следва: Стойчо Петров
Стоев – 25 дяла с номинална стойност 100 лв.
на обща стойност 2500 лв., Красимир Петров
Христов – 25 дяла с номинална стойност 100 лв.
на обща стойност 2500 лв.; вписва промени в
дружествения договор, приети на общо събрание
на съдружниците; вписва промяна на седалището и адреса на управление – Перник, ул. Отец
Паисий, бл. 10, вх. А, ет. 5, ап. 29; заличава като
управител Теодоси Генов Вълов; дружеството
ще се представлява и управлява от управителя
Динко Емилов Христов.
3380
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1411 от 4.ХII.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 680/2004 промени за „ППЗ“ – ЕООД, Перник:
вписва освобождаване на Пламен Петров Захариев като едноличен собственик на капитала и
управител на дружеството, както и от отговорност
за дейността му като управител; вписва прехвърляне от Пламен Петров Захариев на дружествен
дял, съответстващ на 500 дяла от капитала на
дружеството по 10 лв., на обща стойност 5000 лв.
на Даниела Ананиева Захариева; вписва Даниела
Ананиева Захариева като управител на дружест
вото, която ще го представлява и управлява;
вписва промяна в устава на дружеството.
3381
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1286
от 13.ХI.2007 г. регистрира по ф.д. № 346/2005
промени за „Тандем – ВИП“ – ООД, Перник:
вписва продажба на дружествения дял на Валери
Иванов Павлов – 50 дяла по 10 лв. на обща стойност 500 лв. от капитала на дружеството, на Иван
Валериев Павлов; вписва продажба на дружествения дял на Валери Иванов Павлов – 200 дяла по
10 лв. на обща стойност 2000 лв. от капитала на
дружеството, на Кръстьо Чавдаров Гогов; приема
като съдружник в дружеството Кръстьо Чавдаров
Гогов; освобождава Валери Иванов Павлов като
съдружник в дружеството.
3382
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 141, ал. 3 и чл. 261,
ал. 1 ТЗ с решение № 1393 от 29.ХI.2007 г. регистрира по ф.д. № 516/2005 промени за „Бовин“ – ООД,
Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял
чрез продажба от съдружника Теунис Мартен Ден
Хартог на съдружника Вилхелмина Снейдърс Ден
Хартог, състоящ се от 25 дяла от капитала на
дружеството с нотариална стойност 100 лв. всеки
на обща стойност 2500 лв.; вписва прекратяване
участието като съдружник в дружеството на Теунис Мартен Ден Хартог; вписва преобразуване
на „Бовин“ – ООД, в „Бовин“ – ЕООД, което
приема всички активи и пасиви на предходното
дружество; вписва промяна в представителството
и управлението на „Бовин“ – ООД, което ще се
представлява и управлява от Вилхелмина Снейдърс Ден Хартог, която е и едноличен собственик
на капитала; вписва приемане на учредителен
акт на дружеството, приет на общо събрание на
10.ХI.2007 г.
3383
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1395
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 734/2007 вписа прехвърлянето на ЕТ „Теофил Теофилов – Тоци“ от
едноличния търговец Теофил Ангелов Теофилов
на Лиляна Теофилова Иванова-Арсова и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Теофил Теофилов – Тоци – Лиляна Иванова“.
3384
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1331 от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 701/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Дилен“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 20, вх. А, ет. 3,
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ап. 5, и с предмет на дейност: търговия и монтаж
на алуминиева и PVC дограма, строителство и
строителни услуги, ремонтни дейности, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, предприемачество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, външноикономическа и
външнотърговска дейност в рамките на действащото законодателство в пълен обем по целия
предмет на дейност, вътрешен и международен
туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги, както и всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Ленчо Стаменов Мирчев и Евгени
Борисов Евтимов, с неопределен срок и се управлява и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно от всеки един от тях.
3385
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1332 от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 702/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„ВИП – К и В“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 32,
вх. В, ап. 51, и с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина във всичките є
форми, складова и лизингова дейност, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, строителство,
строително-ремонтна и възстановителна дейност,
топлоизолация, транспортна дейност в страната
и в чужбина, предприемачество, охранителна
дейност, като всички дейности ще се извършват
съгласно разпоредбите на законодателството, а
тези, за които е необходимо издаването на лиценз
или разрешение – след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил
Георгиев Атанасов и Васил Евгениев Василев, с
неопределен срок и се управлява и представлява
от управителите съдружници заедно и поотделно.
3956
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 1438
от 11.ХII.2007 г. регистрира по ф.д. № 570/2005
промени за „Кипрос риал истейтс“ – ООД, Радомир: вписва освобождаването на Лоизу Андреас
като управител на дружеството; вписва нов управител – Петсас Георгиус.
3957
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1317 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 692/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Б и В комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Рашо
Димитр ов, бл. 76, вх. Г, ет. 6, ап. 87, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, производство и търговия със стоки от
растителен и животински произход, хотелиерски,
туристически, спортно-туристически, туропе-
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раторски, рекламни и информационни услуги,
обществено хранене, лизинг и външнотърговски
сделки и всички останали дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Булганин Иванов Христов и
Валентин Кирилов Стоилов, с неопределен срок
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3958
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1441 от 10.ХII.2007 г. регистрира по
ф.д. № 431/2007 промени за „Алития“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял,
съответстващ на 100 дружествени дяла от капитала на дружеството, всеки един по 50 лв., на
обща стойност 5000 лв. от Людмила Стоянова
Дойчинова на Севим Салихова Минчева; едноличен собственик на капитала е Севим Салихова
Минчева; вписва промяна на адреса на управление – Перник, ул. Юрий Гагарин 27А; вписва
промяна на наименованието от „Алития“ – ЕООД,
на „Ямена“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт
на дружеството; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Севим Селихова Минчева.
3959
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с
решение № 1424 от 5.ХII.2007 г. регистрира по ф.д.
№ 621/2005 промени за „Престиж – 25“ – ЕООД,
Перник: вписва прехвърляне от Пламен Петров
Захариев на дружествен дял, съответстващ на 500
дяла от капитала на дружеството, всеки по 10 лв.,
на обща стойност 5000 лв. на Даниела Ананиева
Захариева; вписва освобождаване на Пламен
Петров Захариев като управител на дружеството;
вписва Даниела Ананиева Захариева като едноличен собственик на капитала и управител на
дружеството, която ще го представлява и управлява; вписва промяна в устава на дружеството.
3960
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1425 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 753/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Богомил Г. Василев – Евелин 29“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Перник, ул. Битоля 17, и с предмет
на дейност: производство и търговия с фармацевтични продукти на билкова основа, преработка
на билки, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешен и международен
транспорт, таксиметрова и спедиторска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионна, складова и лизингова дейност, строителна
дейност и строителни услуги, консултантска
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и други дейности освен
забранените със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Богомил Георгиев Василев, с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала.
3961
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Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1312 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 689/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алматея строй“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Перник, ул.
Кракра, бл. 71, ап. 10, и с предмет на дейност:
ст роителна дейност в пълен обем, пок у пка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, информационна, импресарска, рекламна
и консултантска дейност или предоставянето
на други услуги, импорт, експорт и реекспорт,
бартерни, компенсационни и други специфични външноикономически сделки и операции,
вътрешен и международен превоз на пътници
и товари, таксиметрови услуги, производство
на видео- и звукозаписи съгласно действащото
законодателство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа,
хотелиерска дейност, охранителна дейност на
физически и юридически лица, товари, инкасо
(след издаване на лиценз), както и всички други
дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на действащото законодателство, като
всички дейности, за които е необходимо издаване
на разрешение (лиценз), ще бъдат осъществявани
след получаването му. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Румен Стоянов Монев и
„Алматея прима“ – ООД, Перник, с неопределен
срок и се управлява и представлява от Румен
Стоянов Монев.
3962
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1427
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 756/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Василена 2001“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Радомир,
ж.к. Арката, бл. 13, ет. 6, ап. 17, 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, покупка на ценни книжа
с цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, застрахователни сделки, банкови и
валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, с капитал 5000 лв. и с едноличен
собственик на капитала Василка Методиева
Стоилова. Дружеството е с неопределен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Василка Методиева
Стоилова.
4873
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Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1361
от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 717/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кали транс 91“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, кв. Мошино, ул.
Рашо Димитров, бл. 64, вх. Д, ет. 7, ап. 110, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и други
специфични търговски операции; производство
и продажба на стоки; проучване и изграждане
на жилищни и промишлени обекти; търговско
представителство и посредничество; интернет
услуги и комуникации; комисионни, спедиционни,
превозни; складови сделки; транспортни услуги;
сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; лизинг, както и
всякаква друга дейност или услуги, незабранени
със закон (всички дейности и услуги, за които
е необходимо разрешение или лиценз, ще се
извършват след получаването му), с капитал
5000 лв. и със съдружници Олег Димитров Сандов
и Веселина Костадинова Василева. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява от съдружниците Олег Димитров Сандов и Веселина
Костадинова Василева заедно и поотделно и ще
се управлява от тях само поотделно.
4874
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1438
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 761/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дани – В“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Александър
Стоянов 47, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
вътрешен и международен транспорт; таксиметрова и спедиторска дейност; вътрешно- и
външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионна, складова,
лизингова и строителна дейност и строителни
услуги, консултантска дейност; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; сделки с интелектуална собственост и
други дейности, незабранени със закон, с капитал
5000 лв. и с едноличен собственик на капитала
Даниела Бориславова Михайлова. Дружеството е
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Бориславова Михайлова.
4875
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1363 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 719/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Крис – ауто“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Радомир, ул. Рилска 10, и
с предмет на дейност: покупка на автомобили,
авточасти и други стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
внос-износ; авторемонтна, комисионна, спедиционна и складова дейност; строителна, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност;
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина; рекламна и информационна
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дейност; търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти; разкриване и експлоатация
на магазини и заведения за обществено хранене,
забавни електронни игри, издателска дейност,
разпространение на печатни произведения, както и всякакви други дейности, незабранени със
закон, а тези, за които са необходими съответни
регистрации и разрешителни – след получаването им, с капитал 5000 лв. и със съдружници
Симеон Любчов Атанасов и Кристиян Симеонов
Атанасов. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от управителя Симеон
Любчов Атанасов.
4876
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1377
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 725/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Би Ви – пласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Котел 1А, и
с предмет на дейност: проектиране, продажба и
монтаж на алуминиеви и РVС плоскости и профили; строително-ремонтни дейности в пълен
обем; производство и покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина; импорт,
експорт и реекспорт; бартерни, компенсационни
и други специфични външноикономически сделки
и операции; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова и маркетингова дейност, търговско
представителство и посредничество в страната
и в чужбина; информационна, импресарска, рекламна и консултантска дейност или предоставянето на други услуги; вътрешен и международен
превоз на пътници, товари, инкасо; таксиметрови
услуги; производство на видео- и звукозаписи
(съгласно законодателството), покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; туристическа, хотелиерска дейност и
охранителна дейност на ФЛ и ЮЛ (след издаване
на лиценз), както и всякакви други дейности,
разрешени със закон и съгласно изискванията
на законодателството (всички дейности, за които
е необходимо издаване на разрешение (лиценз),
ще бъдат осъществявани след получаването му),
с капитал 5000 лв. и със съдружници Божидар
Сашков Петров и Владимир Стоилов Джамбазки.
Дружеството е с неограничен срок и се управлява
и представлява заедно и поотделно от двамата
управители Божидар Сашков Петров и Владимир
Стоилов Джамбазки, като за сключване на сделки
на стойност над 5000 лв., за сключване на договори
за заем (кредит), за поемане на менителнични
задължения, за придобиване или отчуждаване
на недвижими имоти и МПС, за учредяване на
ограничени вещни права върху недвижими имоти,
за учредяване на ипотеки върху недвижими имоти
следва да има предварително взето решение от
общото събрание на дружеството с мнозинство
повече от три-четвърти от капитала.
4877
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2854 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Уни транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Червен бряг, ж.к. Победа
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1-62, вх. Г, ет. 7, ап. 79, с предмет на дейност:
вътрешен и международен превоз на стоки и
товари, производство, преработка и търговия с
битови стоки, растителна и животинска селскостопанска продукция, хранителни продукти, алкохолни (след лиценз) и безалкохолни напитки и
тютюневи изделия (след лиценз), експорт, импорт,
реекспорт на всякакви стоки, бартерни сделки и
оказион (без паметници на културата), вътрешна
и външна търговия и продажби на едро и дребно,
вътрешна и международна дейност в областта на
туризма, наемане, закупуване и експлоатация на
промишлени и селскостопански обекти, рекламна
и маркетингова дейност, представителство (без
процесуално), агентство, комисионерство и всякакви превозни и транспортни услуги в страната и
в чужбина, закупуване и предоставяне на патенти
и промишлени образци и други сродни права и
дейности, сделки с движимо и недвижимо имущество, счетоводна и консултантска дейност и
услуги, търговско представителство, агентство и
комисионерство, компютърни услуги, и с капитал
20 000 лв. Дружеството е с едноличен собственик
Валери Георгиев Миразчийски и се управлява
и представлява от управителя Ина Валериева
Миразчийска.
3864
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2865 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1216/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Буби 2000“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Г. М. Димитров
66, с предмет на дейност: превозни и спедиционни
сделки, международен транспорт, производство и
търговия с всякакви стоки, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ, складови, лизингови,
комисионни сделки, търговско представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
консултантска, издателска дейност, реклама, програмни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кирил Петров Попов.
3865
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2863 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1223/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Стен груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Неофит Рилски
29, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, търговия на едро
и дребно, внос и износ, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, сделки
с недвижими имоти, посредничество, комисионерство, агентство на местни и чуждестранни лица,
строително-монтажна дейност, производство и
продажба на хранителни продукти и други стоки,
производство и търговия със селскостопанска
продукция, продажба на пакетирани хранителни стоки, продажба на алкохол и цигари (след
лиценз), производство на стоки с цел продажба,
вътрешни и международни превози, лизингови
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и маркетингови услуги и търговия в сферата на
мобилните комуникации и рекламна дейност,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, компютърни услуги, транспортна
дейност в страната и в чужбина, таксиметрови
услуги и други дейности, разрешени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Емил Николов Монов и Теодора Атанасова Монова и се управлява и представлява от управителя
Емил Николов Монов.
3866
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2879
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 823/2006 вписа промени за „Симона – НЕ“ – ЕООД, Плевен: вписва
като съдружник и управител в дружеството
Илия Иванов Стоев; променя дружеството на
„Симона – НЕ“ – ООД; вписва приемането на
нов дружествен договор съгласно решенията на
общото събрание от 5.ХII.2007 г.; дружеството
ще се управлява и представлява от Наталия Борисова Ефтимова и Илия Иванов Стоев заедно
и поотделно.
3867
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2861 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1218/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Айяса“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, ж.к.
Сторгозия, бл. 65, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: ресторантьорство и хотелиерство, сделки с
недвижими имоти, строителна и ремонтна дейност, вътрешен дизайн, посредническа дейност,
представителство на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, туристическа и
рекламна дейност, търговия с хранителни и нехранителни стоки, търговска дейност в страната
и в чужбина, транспортна дейност в страната и
в чужбина, консултантски и счетоводни услуги,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Светлана Здравкова Йоткова.
3868
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2390
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1029/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Марико“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Катя Попова
14, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка
на ценни книжа с цел препродажба, търговско
представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска или
печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Мариос Цопанис.
3869
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2798
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 738/2006 вписа промени
за „Арбела текстайлс“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник и управител на дружеството
Джеймс Томас Пийс; заличава като съдружник
в дружеството Юрген Дитер Добрих; вписва едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството с 1300 лв.; вписва промени
в дружествения договор съгласно решенията на
общото събрание на съдружниците от 13.ХI.2007 г.;
дружеството ще се управлява и представлява от
Атанасиус Кристос Стайкос и Красимир Йорданов
Въчковски заедно и поотделно.
3870
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2882 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 826/2001
вписа п ромени за „Бри тарго – М“ – ЕООД,
Плевен: заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Усман Мумадиевич Ашаев;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Господин Жеков Господинов; премества седалището
и адреса на управление от Плевен, ул. Дойран
162, вх. В, ап. 2, в Стара Загора, ул. Славянски
47; вписва решение на едноличния собственик на
капитала, с което е приет нов учредителен акт
на дружеството.
3871
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2814 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 505/98 вписа заличаването
от търговския регистър на „Зарко – в ликвидация“ – ЕООД, гр. Левски, поради приключила
ликвидация.
3873
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2856 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1211/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еделвайс – 6“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Дойран
116, ап. 5, с предмет на дейност: счетоводни и
консултантски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки за бита, производство и
продажба на селскостопанска продукция, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Тамара
Димитрова Димитрова.
3874
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2855 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1210/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Винконсулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Ресен 11, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос и износ на стоки, суровини и материали, вътрешно- и външнотърговска
дейност, превоз на товари в страната и в чужбина,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, рек ламна, маркетингова,
агентска, консултантска дейност, разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене
и забавни игри, комисионни услуги, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговия с черни и цветни метали,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управ
лява и представлява от едноличния собственик
на капитала Емил Маринов Вутев.
3875
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2826
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 281/2005 вписа промени
за „Силвано“ – ЕООД, Плевен: заличава като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Силвано Браджон;
вписва като едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Валтер
Фруджис.
3876
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2739 от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 1162/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „КИД“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, бул. Георги Кочев 14, ет. 6,
ап. 24, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговия на едро и дребно, търговия
с движими и недвижими имоти, преводаческа
дейност, организиране на екскурзии в страната и
в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, ремонтни дейности, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг,
внос и износ на стоки, внос и износ на всякакви
моторни превозни средства и автомобилни части,
транспортна дейност в страната и в чужбина и
други дейности, разрешени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Иванов Джантов.
3877
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2851
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1159/2007 вписа промени за „Минчев мебел“ – ООД: премества адреса
на управление на дружеството от Плевен, бул.
Христо Ботев 44, вх. Б, ет. 7, ап. 42, в Плевен,
бул. Христо Ботев 5, вх. Б, ет. 7, ап. 21; вписва
промяна в дружествения договор съгласно решение на общото събрание на съдружниците от
3.ХII.2007 г.
37878
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2880 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 309/2003 вписа промени за
„Перфект – стил“ – ООД, Плевен: заличава като
съдружник и управител в дружеството Бисер Димитров Борисов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Андреас Кавразонис.
3879
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2810
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 534/98 вписа промени
за „Луган – експорт“ – ООД, Плевен: заличава
като съдружник в дружеството ЕТ „Вив – Виктор
Цеков“, представлявано от едноличния търговец
Виктор Цветанов Цеков; премества адреса на
управление от Плевен, ул. Дойран 53В, в Пле-
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вен, ж.к. Сторгозия, бл. 95, вх. Е, ап. 12; допълва
предмета на дейност на дружеството с „шивашки
услуги и външна и вътрешна търговия“; вписва
промени в дружествения договор съгласно решение на общото събрание на съдружниците от
23.ХI.2007 г.
3880
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2840 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 547/2005 вписа промени за
„Бел – транс“ – ООД, Белене: вписва като съдружници в дружеството „Перота холдинг“ – ООД,
Варна, и Георги Върбанов Савов; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Димитър Симеонов Димитров.
3881
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2813
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1022/2005 вписа промени за „Юнирел“ – ООД, Плевен: вписва преобразуването и промяната в наименованието на
дружеството в „Юнирел“ – ЕООД; заличава като
съдружник и управител на дружеството Елка
Георгиева Тумбева; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Людмил Здравков Тумбев.
3882
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2797 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1185/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Братя Христови“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Вит 9, с предмет на дейност:
производство, преработка и търговия с битови и
промишлени стоки и изделия, производство, изкупуване и търговия с растителна и животинска
селскостопанска продукция, хранителни продукти,
алкохолни (след лиценз) и безалкохолни напитки
и тютюневи изделия (след лиценз), изкупуване,
заготовка и продажба на вторични суровини в
страната и в чужбина, експорт, импорт, реекспорт
на всякакви стоки, бартерни сделки и оказион
(без паметници на културата), продажба на едро
и дребно, вътрешна и международна дейност
в областта на туризма, наемане, изкупуване и
експлоатация на промишлени и селскостопански обекти, рекламна и маркетингова дейност,
спедиторска дейност, всякакви превозни и транспортни услуги в страната и в чужбина, сделки
с движимо и недвижимо имущество, търговско
представителство (без процесуално), агентство
и комисионерство, сервизна дейност и услуги,
счетоводна дейност и консултантски услуги, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от съдружниците управители
Венцислав Цветанов Христов и Румен Цветанов
Христов заедно и поотделно.
3883
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2888
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 282/2003 вписа промени
за „Дружба“ – ООД, Плевен: вписва като втори
управител в дружеството съдружника Лилян
Симеонов Раков; дружеството ще се управлява
и представлява от двамата управители Васил Тодоров Николов и Лилян Симеонов Раков заедно
и поотделно.
3884
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2889 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 812/2006 вписа промени
за „Амбулатория за индивидуална практика и
парвична стоматологична помощ – Д-р Кирилка
Коцева“ – ЕООД, Плевен: заличава вписаното
наименование на дружеството и вписва ново:
„АИППИДП – Д-р Кирилка Коцева“ – ЕООД;
заличава вписания предмет на дейност и вписва
нов: амбулатория за индивидуална практика за
първична извънболнична дентална помощ – Д-р
Кирилка Коцева; вписва промяна в учредителния
акт съгласно решение на едноличния собственик
от м. ХI.2007 г.
3885
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2881
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 3020/91 допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание
на акционерите на 26.ХI.2007 г. годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Ростов“ – АД, Плевен.
3886
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2908 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 823/2005 вписа
промени за „Момчил Панов“ – ЕООД, Плевен:
заличава като едноличен собственик на капитала, представляващ и управляващ дружеството
Момчил Русков Панов; вписва преобразуването
на дружеството от ЕООД в ООД; заличава като
наименование „Момчил Панов“ – ЕООД, и вписва
ново наименование: „Интертранс – МК“ – ООД;
вписва като съдружници в дружеството Красимир Бориславов Иванов и Мирослав Иванов
Добриков; премества адреса на управление от
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 413, вх. Д, ет. 3, ап. 9,
в Плевен, пл. Възраждане 1; вписва приемането
на нов дружествен договор съгласно решенията
на общото събрание от 14.ХI.2007 г.; дружеството
ще се управлява и представлява от Мирослав
Иванов Добриков.
3887
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2849
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1205/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Корект – 75“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Брестовец,
област Плевен, ул. Георги Кочев 32, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, строително-монтажни работи,
строителна, ремонтна дейност, сервизни услуги, ново строителство, проектиране, търговско
агентство, представителство (без процесуално)
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, посреднически
услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване
под наем на недвижими имоти, търговска, комисионна, консигнационна, транспортна, складова
и спедиционна дейност в страната и в чужбина,
вътрешен и международен таксиметров и товарен
транспорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Силвия Колева Иванова.
3888
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2768
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1269/95 вписа поемането на търговското предприятие и фирмата на
едноличния търговец Илия Христов Илиев „Илия
Илиев – 95“ от наследника му Съба Василева
Христова и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Илия Илиев 95 – Съба Василева“.
3889
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2852 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1208/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бонев и Бонев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Лиляна
Бърдарова 6, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с всякакви стоки, разрешени със закон, външно- и вътрешнотърговска
дейност, посредничество и консултантски услуги
на местни и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, бартерни сделки, разкриване на малки
предприятия, транспортна дейност, вътрешен и
международен туризъм, ремонт, почистване и
боядисване на сгради, строителство и рекламна
дейност, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Валя Николай
Димитрова-Бонева.
3890
Плевенск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2857 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1213/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Зорница 72“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Димитър
Константинов 23А, ет. 1, с предмет на дейност:
счетоводни и консултантски услуги, вътрешнои външнотърговска дейност със стоки за бита,
производство и продажба на селскостопанска
продукция, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Светлана Савова Цветанова и ЕТ
„Зорница 72 – Зорка Михайлова“, представляван
от Зорка Петкова Михайлова (рег. по ф.д. № 252/91
на ОС – Плевен) и се управлява и представлява
от управителя Светлана Савова Цветанова.
3891
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 2823 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 437/97 вписа
промени за „Плазма“ – ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв.; заличава досегашната фирма на дружеството и вписва нова: „Плазма“ – ЕООД; заличава
като съдружник в дружеството „Ема“ – ООД,
Плевен (рег. по ф.д. № 4401/90 на ОС – Плевен);
заличава като съдружник в дружеството „Мизия
холдинг“ – АД, Плевен (рег. по ф.д. № 838/96
на ОС – Плевен); заличава вписания предмет
на дейност и вписва нов предмет на дейност на
дружеството: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел препродажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, лицензионни сделки, стоков контрол,
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сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска
или печатарска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; заличава като управител и представляващ
дружеството Евгени Христов Матеев; вписва
като управител и представляващ дружеството
Стефан Митков Ненков; вписва учредителен акт
на дружеството, приет с решение на едноличния
собственик на капитала от 9.Х.2007 г.
3892
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2830 от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1139/97 вписа промени за
„Хранителни стоки“ – АД, Плевен: заличава вписания предмет на дейност и вписва нов: търговия
на едро и дребно с хранителни и съпътстващи
нехранителни стоки, пакетиране на стоки, хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговска
дейност, инвестиционни дейности – покупкопрода жба на недви ж ими имоти и дви ж ими
вещи, отдаване под наем на ДМА, вкл. сгради,
магазини и съоръжения, консултантска дейност
и дейности, незабранени със закон.
3893
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2902
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1154/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Агро био консулт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Солун 28, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
изследователска, развойна и консултантска дейност в областта на растениевъдството, геномика,
генетика, възобновяеми източници на енергия,
биотехнологии, генно модифицирани организми,
устойчиво, органично и биоземеделие, цитоплазмена мъжка стерилност, биоинформатика, оптимизация на производствени процеси със селекция
и семепроизводство, придобиване и търговия с
патенти, сертификати и други интелектуални
права, придобиване и внедряване на иновации,
разработване и управление на проекти по международни и европейски програми, внос-износ и
търговия с всякакви стоки, незабранени със закон,
финансово посредничество и търговия с фондови и
валутни пазари, ресторантьорство и хотелиерство,
международен и вътрешен туризъм, производство,
преработка, производство и търговия с всякаква
селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал от полски, технически енергийни
култури, строителна и строително-монтажна
дейност, рекламна дейност, компютърни услуги
и търговия с хардуер, софтуер и периферии, и
с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Кирил Николов Христов.
3894
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2831 от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1195/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Андони“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Глава, област Плевен, ул.
Дружба 18, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, търговия на едро и дребно,
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търговия с недвижими имоти, преводаческа
дейност, организиране на екскурзии в страната
и в чужбина, внос на автомобили и строителна
техника, продажба и отдаване под наем и концесия, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, ремонтни дейности, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява от Аспарух
Захариев Асенов.
4676
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2862 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1220/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Галакси 08“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Катя Попова 2, и с
предмет на дейност: компютърна зала, продажба
на интернет и интернет услуги, телефонни кабини,
парфюмерия и козметика, търговия и продажба
на облекло, външно- и вътрешнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, производство на филми, видео- и
звукозаписи и отдаването им под наем, оказион
(без паметници на културата), хотелиерство и
ресторантьорство, експлоатация на забавни и
електронни игри (без хазарт), търговия на едро и
дребно, производство, реализация и изкупуване на
селскостопанска продукция, декорация и дизайн,
туристическа, информационна, импресарска и
снабдителска дейност, организация на делови,
спортни и културни мероприятия, чертежи, копирни и машинописни услуги, бартерни сделки, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Тодор Боянов Милев и Елена Лучева Милева и се
управлява и представлява от управителя Тодор
Боянов Милев.
4677
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2901
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 121/96 допуска прилагането на годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Топлофикация – Плевен“ – ЕАД, Плевен, приет
от едноличния собственик на капитала „Метрони“ – ООД, София, на 2.ХI.2007 г.
4678
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2903
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1155/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арсис 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Шипка 28, вх. Г, ет. 1, ап. 10, и с предмет на
дейност: проектиране, строителство и търговия с
недвижими имоти, консултантски услуги, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Алексей Василев Трифонов.
4679
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2907 от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 620/2007 вписа промени за
„Гера – В“ – ЕООД, Плевен: увеличава капитала

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв. чрез
увеличаване стойността на дружествените дялове, при условията на чл. 148, ал. 1, т. 1 ТЗ; вписа
решение на едноличния собственик на капитала,
с което са приети изменения в учредителния акт
на дружеството от 4.ХII.2007 г.
4680
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2913
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1439/96 вписа поемането на търговското предприятие и фирмата на
едноличния търговец Пъшко Панчев Батолски с
фирма „Хрантрейд – Пъшко Батолски“ от наследника му Лилян Пъшков Батолски и го вписа като
едноличен търговец с фирма „Хрантрейд – Лилян
Батолски“.
4681
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2741 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 1164/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Полимет 8“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен,
ул. Генерал Кобелев 20, вх. В, ет. 3, ап. 13, и с
предмет на дейност: търговия с черни и цветни
метали, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т. ч. алкохол и цигари (след лиценз),
продажба на стоки от собствено производство,
производство на селскостопанска продукция с
цел продажба, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество, комисионна,
спедиционна и превозна дейност в страната и в
чужбина – всякакви видове превози, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска и туристическа дейност
(след разрешение), рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност и предоставяне
на всякакви услуги, разрешени със закон, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност – внос,
износ и реекспорт на всякакви разрешени със
закон стоки, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Павлина Атанасова Боева.
4682
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2680 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 2668/94 допуска
прилагането на годишните финансови отчети за
2006 и 2007 г. на „Мизия – 95“ – АД, Плевен,
приети от ОС на акционерите на 11.VII.2006 г.
и 4.VII.2007 г.
4683
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2931
от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1231/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аптека Троян“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Карлово 12, и с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Юрий
Петров Несторов.
4684
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Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2916 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1239/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гери“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. Дойран 41, ет. 3, ап. 6,
и с предмет на дейност: покупко-продажба и производство на стоки от хранителен и нехранителен
произход, търговия на едро и дребно със стоки
от хранителен и нехранителен произход, внос и
износ, бартерни сделки, откриване и експлоатация
на хотели, ресторанти, закусвални, сладкарници,
павилиони и щандове за продажба на стоки и
услуги, продажба на алкохолни, спиртни напитки и цигари (след лиценз), транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и в
чужбина, оказионна дейност (без паметници на
културата), комисионна и посредническа дейност,
представителство (без процесуално) на други
фирми, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Гергана Красимирова Богданова.
4685
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2915 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1238/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елена 08“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Плевен, ул. Дойран 41, ет. 3,
ап. 6, и с предмет на дейност: покупко-продажба
и производство на стоки от хранителен и нехранителен произход, търговия на едро и дребно със
стоки от хранителен и нехранителен произход,
внос и износ, бартерни сделки, откриване и експлоатация на хотели, ресторанти, закусвални,
сладкарници, павилиони и щандове за продажба
на стоки и услуги, продажба на алкохолни, спиртни напитки и цигари (след лиценз), транспортни,
таксиметрови и туристически услуги в страната и
в чужбина, оказионна дейност (без паметници на
културата), комисионна и посредническа дейност,
представителство (без процесуално) на други
фирми, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Елена Маринова Петрова.
4686
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2918
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1227/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Център за телемедицина – ВОНМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, пл. Македония 8, с предмет
на дейност: уеббазирани решения, информационни
и комуникационни системи и технологии, е-търговия и онлайн електронни магазини, изграждане
на платформи за медицинско обслужване, дистанционен контрол и мониторинг на информационни
потоци, изграждане на виртуални частни мрежи,
интернет връзки и безжични алтернавитиви,
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софтуерни решения, пациентски медицински
база данни, обработка на данни онлайн, научни
изследвания в областта на компютърните, информационните и комуникационните системи,
търговия с медицинска електроника и персонални
медицински устройства и оборудване, компютърни системи, мрежи и търговия с компютри
и аксесоари, консултации и реклама в областта
на информационните системи и технологии, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Никола Иванов Тодоров.
4687
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2932 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1225/96 вписа
промени за „Галена“ – ЕООД, Плевен: заличава
като управител на дружеството Цветан Костов
Костов; вписва като управител и представляващ
дружеството Пламен Върбанов Керековски.
4688
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
№ 2931 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1233/93 вписа
промени за „Търговска база – Тиба“ – ЕООД,
Плевен: заличава Илиана Пламенова Цветкова
като ликвидатор на дружеството; заличава от
търговския регистър вписаното дружество поради
приключила ликвидация.
4689
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение № 2937
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1215/2007 открива партида в търговския регистър на „Булстрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Белене, ул.
България 37, ет. 2, стая 7.
4690
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2833 от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 1196/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алекс – 2002“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Червен бряг, ул. П. Р.
Славейков 30, с предмет на дейност: вулканизация
на автомобилни гуми, търговия с автомобилни
гуми, продажба на авточасти и аксесоари за леки
и товарни автомобили, производство, преработка
и пласмент на селскостопанска и животинска
продукция, покупко-продажба, преработка и
износ на цветни и черни метали, преработка
и износ на вторични суровини (след лиценз),
производство и пласмент на горивни материали,
както и внос, износ, реекспорт, производство и
пласмент на пластмасови изделия, топливоварни
услуги, автотранспортни и таксиметрови услуги,
производство и пласмент на метални конструкции, производство на алкохолни (след лиценз) и
безалкохолни напитки, търговия с кафе, цигари
(след лиценз) и хранителни продукти, доставка
на горивни и сторителни материали, бартерни,
комисионни и лизингови сделки, стоков контрол,
търговско представителство (без процесуално)
и посредничество, сервизна дейност на МПС и
оборудване за сервизна дейност, туристическа
дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство,
хотелиерство, аудио- и видеозаписна дейност,
DVD-продукти и отдаване под наем, сделки с
недвижими имоти и интелектуална собственост,
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търговия с МПС, сделки с дървен материал и
целулозни изделия, маркетинг, ноу-хау, организиране на търгове, базари и изложби, инвеститорски сделки, инвестиционно-проучвателна,
инженерингова, иновационна дейност, строежи
на пътища и тяхното реставриране, рекламноинформационни сделки, търговско-импресарска
дейност с предмети на изкуството, антиквариат
(без предмети с национално значение), копирни
услуги, автомонтьорски, водопроводни услуги,
битова техника, шивашки услуги, школи за получаване на компютърна грамотност, издателска
дейност, откриване на заведения за обществено
хранене в страната и в чужбина, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Пламен
Антонов Горанов.
4691
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 2335 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 2545/91 вписа поемането на
предприятието и фирмата на едноличния търговец
Иванчо Христов Иванов с фирма „ВВ – Иванчо
Иванов“ от наследника му Христо Иванов Христов и го вписа като едноличен търговец с фирма
„ВВ – Христо Христов“.
4692
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2925
от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1236/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стивън 65“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Плевен, ул.
Чаталджа 54, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, производство
и търговия с нефтопродукти, животни, култури,
зърно и зърнени храни, хранителни и промишлени
стоки, строителна, ремонтна и предприемаческа
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, туристическа дейност и почивно дело, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, производство и продажба на стоки
за бита, машини, съоръжения, селскостопанска
продукция, безалкохолни, алкохолни напитки и
цигари (след лиценз) и кафе, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Стефан
Цветанов Вълков.
4693
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2922 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1234/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Севън френс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Плевен, ул. Гренадирска, бл. Буря,
ет. 15, ап. 58, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност с промишлени и битови
стоки, производство и продажба на хранителни
стоки, алкохолни (след издаване на лиценз) и
безалкохолни напитки, тютюневи изделия (след
издаване на лиценз), производство, преработка
и търговия със селскостопанска продукция в
страната и в чужбина, продажба на торове и
препарати за селското стопанство, продажба на
горива, складове и лизингова дейност, вътрешен и
международен туризъм, посредническа, комисионна и спедиторска дейност, транспортни услуги на
пътници и товари в страната и в чужбина, хотели-
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ерство, ресторантьорство и туристически услуги,
транспортна и спедиторска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост,
предоставяне на социални услуги сред младежта,
превенция и субституиращо лечение на наркомания, подготовка на образователни програми,
продажба и сервиз на компютри, проектиране
и програмиране на софтуер, рекламна дейност,
психо-диагностични изследвания, консултиране,
сертифициране, психотерапия, изграждане на
хосписи за предоставяне на грижи и лечение на
възрастни хора, изграждане на дневен център
за лица с физически и психически увреждания,
отглеждане на насаждения с цел реконструиране
на съществуващи зелени площи и създаване на
нови такива, създаване на приют за животни с
цел трайно настаняване, развъждане, отглеждане и обучение на животни, с капитал 5000 лв.
Дружеството е със съдружници Благовест Енчев
Енев, Христо Василев Василев, Людмила Красимирова Давидкова, Павлинка Стоянова Жекова,
Мария Йорданова Тодорова, Чавдар Димитров
Мирчев, Генади Сергеев Симеонов, Ка лоян
Тодоров Тодоров, Виолета Иванова Христова и
Матилда Андреева Бачийска и се управлява и
представлява от Благовест Енчев Енев и Христо
Василев Василев заедно и поотделно.
4694
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2905
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1156/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Леон“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Брестовец, област Плевен, ул.
Хаджи Димитър 18, с предмет на дейност: производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други стоки, ресторантьорство
и хотелиерство, вътрешна и външна търговия,
посреднически и комисионерски услуги, пътнически и товаро-транспортни услуги в страната
и в чужбина, автосервизни и битови услуги, рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство и всякакви
други дейности, незабранени от законодателството, с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява
и представлява от съдружниците (управители)
Анатоли Руменов Симеонов и Ирина Събева
Симеонова заедно и поотделно.
4695
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2945 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1261/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фармароз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Плевен, ул. Данаил Попов 5, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Розета Христова Димитрова.
4696
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2906 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1157/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Явор – 71“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление Плевен, ул. Карлово 12,
вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: посреднически
и комисионерски услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товаро-транспортни услуги в страната и
в чужбина, автосервизни и битови услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламна и антикварна дейност
(без предмети с национално значение), заложна
дейност, разкриване на оказионен магазин (без
паметници на културата), даване на вещи под
наем, търговия с валута и благородни метали
(след разрешение), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност на едро и дребно, внос и износ, производство и търговия с безалкохолни и алкохолни
напитки и цигари (след лиценз), организиране
на механични и видеоелектронни забавни игри
(без хазарт), строителна, ремонтно-строителна и
проектантска дейност, ел. услуги и поддържане
на битова техника, ксероксни копирни услуги,
търговско представителство (без процесуално),
посредничество и агентство, бартерни сделки
и консигнационна търговия, с капитал 5000 лв.
Дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Явор Георгиев Караджов.
4697
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2909
от 11.XII.2007 г. по ф.д № 1464/99 вписа промени
за „Комплектстрой 2000“ – ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството Светла
Матеева Бачийска, Диляна Георгиева Иванова,
Искра Стоянова Стоянова, Александра Кирилова
Христова, Емил Цветанов Димитров, Богдана
Петкова Петрова, Емил Петров Гатев, Валери
Георгиев Цветанов, Галина Недкова Георгиева,
Евстатий Недков Георгиев, наследници на починалия Недко Георгиев Ненов, съгласно решение
на ОС на съдружниците от 27.Х.2007 г.
4698
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2936
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1065/2006 вписа промени за „Инвестхоум – БГ“ – ООД, Плевен: вписа
като съдружник в дружеството Фарес Ал Фарес;
вписа промени в дружествения договор съгласно
решение на ОС от 5.XII.2007 г.; дружеството ще
се управлява и представлява от Муафак Ал Масри
и Исмаил Исмаил заедно и поотделно.
4699
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2950
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1252/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Хай Уей логистик“ – ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, Западна
индустриална зона „Рафинерия Плама“, с предмет
на дейност: външноикономическа дейност, производство и доставка на енергийни суровини и
източници, търговия, консултация и реализиране
на проекти във връзка с използване и опазване на
околната среда и водите, маркетинг, производство
на стоки с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и ценни книжа, посредничество и
представителство на юридически и физически

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

лица в страната и в чужбина и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, с капитал 20 млн. лв. Дружеството е със съдружници
„Хайуей Логистик Център“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1976/2007 на ОС – Пловдив), и Ангел Василев
Стефанов, който го управлява и представлява.
4700
Плевенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2949
от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1251/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мотор ойл енд трейдинг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Плевен, Западна
индустриална зона „Рафинерия Плама“, с предмет
на дейност: външноикономическа дейност, производство и доставка на енергийни суровини и
източници, търговия, консултация и реализиране
на проекти във връзка с използване и опазване на
околната среда и водите, маркетинг, производство
на стоки с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост и ценни книжа, посредничество и
представителство на юридически и физически
лица в страната и в чужбина и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон, с капитал 14 млн. лв. Дружеството е със съдружници
„Хайуей Логистик Център“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1976/2007 на ОС – Пловдив), и Ангел Василев
Стефанов, който го управлява и представлява.
4701
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10438
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2669/2006 вписа промени
за „Питер груп инвест“ – ООД: приема Андрей
Николаевич Безмен за съдружник и избирането
му за управител на дружеството; вписва промени
в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от управителите Александр
Андреевич Чесноков, Тодор Стефанов Филипов,
Христо Димов Мушев и Андрей Николаевич
Безмен заедно и поотделно.
3594
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10422 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 9275/93 вписа
промени за „Романса импорт-експорт“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – Пловдив, бул.
Княгиня Мария-Луиза 30; вписва промяна в
учредителния акт.
3595
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10523 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5457/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест билдинг груп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Асеновград,
ул. Хан Крум 47, с предмет на дейност: импорт,
експорт, търговия и посредничество при сделки
с недвижими имоти, рекламна, туристическа,
строителна, транспортно-спедиторска, складова,
ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки
и услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и продажба на селскостопанска
продукция, материали и техника, всякакъв вид
друга търговска дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с не
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определен срок, с капитал 5000 лв.и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Ангел Асенов Лангаров.
3596
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10476 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5420/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Хеми“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Асеновград, ул. Цар Иван Асен
II № 76, ет. 9, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени, битови и хранителни стоки, търговско представителство и
посредничество, реклама и дизайн, транспорт в
страната и в чужбина, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, а тези, за които
е необходим лиценз или разрешителен режим,
след издаване на съответния лиценз или режим
и при спазване изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Басри
Салим Хасан.
3597
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10423
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 3822/2007 вписа промени
за „Паспалски строй“ – ЕООД: приема Дончо
Огнянов Огнянов като съдружник; вписва промяна на фирмата на дружеството на „Паспалски
строй“ – ООД; вписва приемането на дружествен
договор; дружеството ще се управлява и представлява от Иван Иванов Паспалски.
3598
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10437
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 208/2006 вписа промени
за „Слим“ – ООД: заличава Петър Димитров
Амуджев като съдружник и управител; едноличен
собственик на капитала и управител е Стойко
Димитров Амуджев; вписва промяна на фирмата
на дружеството на „Слим“ – ЕООД; дружеството
се представлява и управлява от Стойко Димитров
Амуджев; вписва приемане на учредителен акт.
3599
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10434
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 298/2005 вписа промени
за „Империал комерс“ – ЕООД: приема Радослав
Любомиров Симич за съдружник и управител;
вписва промяна на фирмата на дружеството на
„Империал комерс“ – ООД; вписва приемане на
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от управителите Иван Любомиров
Симич и Радослав Любомиров Симич заедно.
3600
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10439 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 3884/2006
вписа промени за „Мергел – 06“ – ЕООД: приема Пламен Стоянов Насков и Гергана Стойчева
Хаджиева като съдружници; вписва избора на
Гергана Стойчева Хаджиева за управител на
дру жеството; вписва ново наименование на
дру жеството – „Мергел – 06“ – ООД; вписва
нов предмет на дейност: търговия с леки и тежкотоварни автомобили и резервни части за тях,
отдаване под наем на автомобили, производство,
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сервиз, услуги, реализация и търговия с изделия
в областта на електрониката, експлоатация на
права на интелектуалната собственост, патенти,
лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция
на аудио-визуални продукти, радиотелевизионни
програми, филми, видеофилми, интернет доставчик, конструиране, проектиране, строителство и
ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешна и външна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения
и други вещи в първоначален или преработен
вид, внос, износ, транспортна дейност в страната
и в чужбина, транспортни, автосервизни, битови
и комунални услуги, изкупуване, производство,
преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в
страната и в чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност,
търговско представителство и посредничество
в страната и в чужбина, дистрибуция, складова
и лизингова дейност, звукозаписи, видеоигри,
развлекателни игри, продажба и замяна на благородни метали, отпускане на кредити срещу
залог (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности или получаване на разрешение, за които
се изискват такива, и при спазване на законовите
изисквания), всякакъв вид дейности и услуги,
незабранени със закон, които по обем и предмет
изискват да се водят по търговски начин; вписва
приемането на дружествен договор; дружеството
ще се управлява и представлява от Светослав
Ивов Гуйгов, Пламен Стоянов Насков и Гергана
Стойчева Хаджиева заедно и поотделно.
3601
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10481
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 9237/93 вписа промени
за „Адиг“ – ООД: освобождава като съдружник
Еме Галера; едноличен собственик на капитала и
управител на дружеството е Иван Христов Стоев;
вписва промяна на фирмата на дружеството на
„Адиг“ – ЕООД; вписва приемане на учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Иван Христов Стоев.
3602
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10463
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 3350/2003 вписа промени
за „Мания 03“ – ЕООД: приема Венета Тодорова
Караджова и Ивона Костадинова Луканова-Григорова като съдружници; вписва избора на Венета
Тодорова Караджова като управител; заличава
Манник Саркис Хачоян като едноличен собственик на капитала; вписва промяна на фирмата на
„ВИП груп 01“ – ООД; вписва промяна на адреса
на управление – Пловдив, ул. Георги Комитата 2,
вх. В, ет. 1, ап. 2; дружеството ще се управлява
и представлява от Ивона Костадинова ЛукановаГригорова и Венета Тодорова Караджова заедно
и поотделно; вписва приемането на дружествен
договор.
3603
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10486 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 189/2006 вписа промени за
„Фешън Е и С“ – ЕООД: освобождава Екатерина
Валериева Иванова като едноличен собственик
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на капитала и я заличава като управител на дружеството; едноличен собственик на капитала и
управител е Емилия Борисова Иванова; вписва
нов учредителен акт; дружеството се представлява
и управлява от Емилия Борисова Иванова.
3604
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10484
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1663/2002 вписа промени
за „Ибаш“ – ООД: приема Ерай Илми Екимов
като съдружник; заличава Ахмед Айдънов Кисов
като съдружник; дружеството се представлява и
управлява от Ибрахим Яваш; вписва промени в
дружествения договор.
3605
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10405 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5404/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марашев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Благовест 3, ет. 6, ап. 24,
с предмет на дейност: поддръжка на технически
съоръжения, производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки,
туристически и хотелиерски услуги, вътрешен и
международен транспорт и спедиция, внос и износ
на стоки, посредничество и консултантска дейност, всички други услуги и дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Румен
Делчев Марашев.
3606
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10455 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5418/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архитектурно бюро Атех“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван
Вазов 14, ет. 1, с предмет на дейност: проучване,
проектиране, дизайн, авторски и инвеститорски
контрол и консултации, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Весела Дечева Дечева.
3607
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10399
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5389/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фреш
билдинг инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 52,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: довършителни
строителни, ремонти след груб строеж, сделки
в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни
сделки и реекспорт, производство и продажба на
топли и студени ястия и напитки, на сладолед
и на други млечни и сладкарски произведения,
търговия с такива стоки, производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно
на хранителни, промишлени и селскостопански
стоки, стоки за бита и други вещи, разкриване
на заведения за хранене, кафенета и сладкарници, продажба на тютюневи изделия и алкохолни
напитки, търговско представителство и посредничество, издателска и рекламна дейност, лицензионни, складови, лизингови, консигнационни,
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комисионни, спедиционни и превозни сделки,
на хотелиерски, туристически, информационни, консултантски и административни услуги,
автотенекеджийски и автобояджийски услуги,
автосервиз и паркинг, всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Христо Митков Батулов.
3608
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10402 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5398/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Бософ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 16, с предмет на дейност: всички видове търговски дейности, търговия
с цигари, алкохолни продукти и акцизни стоки,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, внос и износ на стоки и
услуги, транспортна дейност, други дейности и
услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Софка Атанасова Димитрова и
Боян Димитров Димитров и се представлява и
управлява от Софка Атанасова Димитрова.
3609
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10430 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5399/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ю – Ем – Ди студио“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 31,
вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: създаване
и поддръжка на уебстраници, създаване и поддръжка на програмни продукти, търговска, вкл.
външнотърговска дейност, производство и търговска реализация на разрешени със закон стоки,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, лизинг, строителство, дизайн,
проектиране, предприемачество, посредничество
и сделки с недвижими имоти, търговия на едро
и дребно със стоки, изделия и извършване на
услуги, разрешени със закон, спедиционни и
превозни сделки, рекламни услуги, продуцентска, импресарска, мениджърска, консултантска,
издателска дейност, маркетинг, организация и
експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска
дейност, всеки вид дейност, съответстващ на
законодателството и международните договорни
изисквания. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Йоанис Прапас.
3610
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10296
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5328/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Камел
инс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Първомай, ул. Тунджа 6, 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,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, посреднически, туристически, рекламни, информационни, импресарски и
други услуги, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Камелия
Борисова Иванова.
3611
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10403 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5401/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Микра 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Багра 2, с предмет на дейност: автосервизна
дейност, търговия на едро и дребно, рекламна,
консултантска, транспортна дейност, ресторантьорство, складова и строителна дейност, битови
услуги, сервизни услуги, изграждане на магазинна
мрежа, търговия с моторни превозни средства,
машини и съоръжения, както и всякакви други
дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иво Боев Краевски и
Бою Денев Краевски и се представлява и управлява от Иво Боев Краевски.
3612
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10397 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5388/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зита – ЗТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Пещерско шосе 145,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, проектиране на жилищни и нежилищни сгради, оценки на недвижими имоти,
строителство и продажба на недвижими имоти, хотелиерство, ресторантьорство, представителство
на български и чуждестранни фирми в страната
и в чужбина, транспортна дейност, комисионерска и посредническа дейност, туристически
услуги, туроператорска, рекламна и издателска
дейност, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Златко
Гълъбов Тосков.
3613
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10379 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5370/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Ес – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Хан Кубрат
2, с предмет на дейност: консултантска дейност,
външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с хранителни продукти,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на селскостопанска и животинска продукция,
ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на
магазини и заведения, производство и търговия
със стоки, материали и суровини, складова, лизингова, маркетингова и инженерингова дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
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в страната и в чужбина, транспорт на товари
(стоки) и пътници в страната и в чужбина, комисионни сделки, внос-износ, организиране на
хазартни игри (след получаване на съответното
разрешение), както и всички останали сделки и
услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Христос Симианос.
3614
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10390
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2661/2007 вписа промени
за „АСВ груп“ – ООД: заличава Марко Младенович Сведек като съдружник и управител; вписва
промени в дружествения договор; дружеството
се представлява и управлява от Руслан Асанов.
3615
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10453 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5415/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Везни – Гри“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Гергана 3, ап. 18, с
предмет на дейност: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети по реда
на Закона за счетоводството, компютърни услуги,
търговия на едро и дребно, ресторантьорство и
хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, посредническа дейност и представителство в
страната и в чужбина, производство и търговия
с промишлени, хранителни и селскостопански
стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и
реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички видове митнически
услуги и всички дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Елена
Найденова Грибачева.
3616
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10571 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5468/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галина – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Димитър Страшимиров
21, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, транспортни услуги, консултантска и посредническа дейност, производствена
дейност, дейност на заложна къща, всички други
незабранени със закон дейности и услуги, като
дейностите, за които е необходимо предварително
издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат
извършвани след снабдяването с необходимите
документи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Илия
Янков Вранчев.
3617
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10426
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5386/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Бултир“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Кап. Райчо 59, с предмет на дейност: сухоземен,
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железопътен, въздушен и морски транспорт на
стоки в страната и в чужбина, логистика, спедиционна, складова и лизингова дейност, проектиране,
комплексно изграждане и обзавеждане на обекти
в страната и в чужбина, търговия с недвижими
имоти, проектиране, производство и реализация
на мебели, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, проектиране, разработка и реализация на авангардни технологии,
комисионна и консигнационна търговия, откриване на магазини, складове и кантори във връзка
с дейността на фирмата, внос-износ, реекспорт,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 20 000 лв., със съдружници Микеле Дала
Веле, Лоренцо Дала Веле и Силвио Дала Веле
и се представлява и управлява от Микеле Дала
Веле и Лоренцо Дала Веле поотделно.
3618
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10294
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5315/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Риъл истейт
къмпани Бългерия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Цалапица, ул. Тодор Ламбов
11, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в страната или
в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, внос и
износ на всякакви стоки и изделия, продажба на
стоки от собствено производство, производство
и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, търговско представителство и
посредничество на български или чуждестранни
търговци, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска дейност, образователни, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, всички други услуги и
дейности, незабранени със закон или подзаконов
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Ийст
Юръп Инвестмънт Груп“ – ООД, и „България
Инвестмънт Груп“ – ООД, и се представлява и
управлява от управителя Беренд Званепол.
3619
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10428 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5396/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Секо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бунтовнишка 16, вх. А, ет. 5,
ап. 18, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина – външнотърговска дейност
(експорт-импорт) на едро и дребно с всякакви
суровини и стоки – конфекция, промишлени стоки, стоки за бита, цигари и алкохолни напитки
(след съответните разрешения), магазинна мрежа
и амбулантна търговия, услуги, хотелиерство и
ресторантьорство – кафе, бар-аперитив и др., бюро
за пътувания и екскурзии в страната и в чужбина,
транспортни и таксиметрови услуги за превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина,
забавни игри – механични и електронни, коми-
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сионна и оказионна търговия с всякакви стоки,
МПС и други в страната и в чужбина, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Светлин Георгиев Енев.
3620
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10292 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5267/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„МОТ транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Марица 122, ет. 5, с
предмет на дейност: превоз на товари и стоки
в страната и в чужбина с превозни средства за
суша, въздух и вода и извършване на комисионни
и логистични услуги, извършване на куриерски
услуги в страната и в чужбина, производствена,
търговска, комисионна, складова, спедиторска,
хотелиерска, т у ристическа, информационна,
външнотърговска дейност, ресторантьорство,
внос, износ и реекспорт на всякакъв вид стоки
и всички други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Мехмед
Онур Телджи.
3621
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10400 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5392/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Капа консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Васил Левски 6,
ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: консултантска
дейност,вътрешна и външна търговия с позволени
със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопански произведения, преработка и
реализация на стоки за бита и промишлеността,
търговия с всички видове вторични суровини,
производство и търговия с алкохол и безалкохолни
напитки, обмен на валута, туристически услуги,
търговия с хранителни и промишлени стоки,
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Атанасиос Николаос Куркос.
3622
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10562
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5502/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Старт
компютърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Дунав 44, ет. 10, ап. 30,
с предмет на дейност: продажби и услуги, свързани с компютърни компоненти, мрежи, софтуер,
хардуер и компютърна периферия, гаранционен
и извънгаранционен сервиз, асемблиране и доставка на компютърни системи, преподавателска
и консултантска дейност, свързана с компютърен
хардуер и софтуер, юридически консултации,
транспортни услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, както
и всички други дейности и услуги, незабранени от
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законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Атанаска Димитрова Делчева.
3623
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10375 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5364/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оптимекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Варшава 31, ап. 3, с
предмет на дейност: търговия с оптически материали и машини, сервиз и инженеринг, търговия
на едро и дребно с промишлени и непромишлени
стоки, внос и износ, търговско посредничество и
представителство, комисионни сделки, лизингови
сделки, научна дейност, изследователска дейност,
проектиране и изработване на софтуер и софтуерни продукти, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, маркетингови, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, всички останали търговски дейности и
услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Николай Найденов Зайков.
3624
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10401 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5397/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бюти ДВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Раковски, ул. Вихър 2, с предмет
на дейност: покупко-продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, ресторантьорство,
екскурзоводски и други туристически услуги,
хотелиерство, търговия на едро и дребно, посредничество, представителство и агентски услуги на
български и чуждестранни лица, производство и
търговия със селскостопански стоки и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дияна Йовкова Матейчина.
3625
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10534
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 489/96 вписа промени
за „ЕАЗ“ – ООД: освобождава Надежда Георгиева Милушева, Александър Милушев Милушев,
държавата – Министерството на икономиката,
Никола Димитров Кутрянски, Емил Николов
Кутрянски, Величка Милушева Моллова, Кръстина Александрова Запрянова и Димитър Титов
Запрянов като съдружници; приема Паулинка
Димитрова Томова, Зорка Трендафилова Милушева, Надежда Александрова Габерова, Мая
Александрова Станчева и Милуш Александров
Милушев; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява
от Павел Борисов Накев.
3626
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10440
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1908/99 вписа промени за
„Аспикор“ – ООД: заличава „Аспи – Ко“ – ООД,
Пловдив, като съдружник; приема Владимир
Иванов Кисьов и „Аскона холидейс лимитид“,
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Британски Вирджински острови, като съдружници; избира Владимир Иванов Кисьов за втори
управител; дружеството ще се представлява и
управлява от Владимир Иванов Кисьов и Петко
Иванов Кисьов заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
3627
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10418
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3900/2006 вписа промени за „Бокар“ – ЕООД: приема Тодор Цветков
Димитров като съдружник; вписва промяна на
фирмата на дружеството от „Бокар“ – ЕООД,
на „Бокар“ – ООД; приема дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Борис Танчев Тодоров.
3628
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение от 6.ХII.2007 г. допуска прилагането по ф.д. № 3996/2006 на представения
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Боляри
инвестмънт“ – АД.
3629
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 10301 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 3779/2001 вписа промени за „Контрол – инвест
1“ – ООД: освобождава Атанас Иванов Ангелов,
Бойко Стоилов Кирев, Стела Маринова Конова
и Людмила Петровна Йорданова като съдружници; приема Герасим Герасимов Герасимов
и Мартин Тодоров Матков като съдружници;
заличава Атанас Иванов Ангелов и Бойко Стоилов Кирев като управители на дружеството;
избира Мартин Тодоров Матков като управител
на дружеството; вписва нов предмет на дейност:
производство, пренос, продажба и разпределение
на електроенергия, търговия на едро и дребно,
производство на стоки, търговско представителство и посредничество, внос и износ на всякакви
стоки, позволени със закон, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни и
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
рекламна дейност, както и всякакви други сделки,
незабранени със закон; вписва ново седалище и
адрес на управление – София, район „Средец“, ул.
Аксаков 28, ет. 2; вписва промяна в дружествения
договор; дружеството се представлява и управлява
от Мартин Тодоров Матков.
3630
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10412 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1603/2003
вписа промени за „Камтекс 2000“ – ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Възраждане“, бул.
Ал. Стамболийски 30А, ет. 1; вписва промяна в
дружествения договор.
3631
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10451 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5411/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Мастер
дизар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Удроу Уилсън 12, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
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производство на метални врати, всякакъв вид
услуги за населението, складиране на стоки под
митнически контрол, всички други дейности и
услуги, незабранени със закон (след получаване
на съответните лицензи и разрешителни). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Запрян Димитров Апостолов и
Димитър Иванов Бичев, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
3632
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10427 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5391/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Кю трейд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Македония 7, ет. 2, ап. 21, с предмет на дейност:
производствена и търговска дейност, търговия на
едро и дребно, счетоводни услуги, маркетингови
услуги, хотелиерство, всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Стоянов Генов и Симеон Лъчезаров
Чиков, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
3633
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10433 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5405/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Дрийм
инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, бул. Васил Априлов 146, ет. 3,
ап. 10, с предмет на дейност: сделки с недвижими
имоти, транспортна дейност и услуги в страната
и в чужбина, търговска дейност в страната и в
чужбина – внос, износ и реекспорт с всички незабранени стоки, трансфер на ноу-хау и технологии,
консултантска, маркетингова и рекламна дейност,
производство, изкупуване и продажба в страната
и в чужбина на селскостопански, промишлени и
хранителни стоки, комисионна и консигнационна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, строителство и строителни
услуги, изграждане и експлоатация на търговски и промишлени обекти, комплекси за отдих
и спорт, увеселителни заведения, хотелиерство,
ресторантьорство, вътрешен и международен
туризъм, търговия с благородни метали (след съответно разрешение), внос и износ на парфюмерия
и химически полуфабрикати за производство на
козметика, парфюмерия и перилни препарати,
други услуги и дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Доника Димитрова
Костадинчева и Люба Димитрова Костадинчева
и се представлява и управлява от Доника Димитрова Костадинчева.
3634
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10469 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5416/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Евро
строй – гранд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Раковски, ул. Михаил Добромиров
95, с предмет на дейност: строителство, производство и търговия със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба, счетоводни услу-
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ги, изготвяне на финансови отчети, износ, внос,
сделки с интелектуална собственост, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност на
търговско представителство и посредничество,
икономически и други консултантски услуги,
превозна (превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина), рекламна, информационна дейност,
както и предоставяне на други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външноикономическа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милко Владимиров
Луков и Янко Владимиров Луков, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
3635
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10381 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5377/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Анидор“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6
септември 207, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, строително-ремонтна дейност, рекламни, консултантски, информационни
и други услуги, всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Албена Георгиева Келешан и Милен Величков
Тосков и се представлява и управлява от Албена
Георгиева Келешан.
3636
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10449 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5408/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Донатекс имоти“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Карлово, ул. Парчевич 22,
с предмет на дейност: покупка, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, хотелиерски, ресторантски,
туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, всички видове търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Илиан Руменов Илиев.
3637
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10448 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 4819/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джоханес Берк“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3, с
предмет на дейност: организиране на спортнотренировъчни мероприятия, търговска дейност,
търговия с всички видове стоки в страната и в
чужбина, недвижими имоти, превозна, спедицион-
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на, лизингова, транспортна дейност, изкупуване,
преработка и търговия – вътрешна и външна,
комисионна търговия и услуги, рекламна дейност,
маркетинг, международен и вътрешен туризъм,
хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и
чуждестранни фирми и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Джоханес Вилхелмс Хенрикес ван ден Берк.
3638
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10459 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5428/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Зино вино“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Зайчар 4, с предмет на дейност: ремонт, поддръжка и производство на хладилна техника,
дърводелски услуги, търговия с промишлени
стоки на едро и дребно, вкл. търговска дейност с
разкриване на магазини и заведения, внос и износ,
производство, преработка и търговско представителство и посредничество на всички разрешени
със закон промишлени, текстилни и хранителни
стоки за бита и широко потребление, рекламна
дейност, вкл. изготвяне и разпространяване на
рекламни продукти, мениджмънт, строителство
и строителни услуги, превоз на товари и пътници
(след получаване на необходимото разрешение
по надлежен ред), таксиметрови услуги, консултантска и образователна дейност и извършване
на всички дейности и услуги, които не противоречат на законите. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ванко
Михайлов Зиновиев и Евгени Ванков Зиновиев и
се представлява и управлява от Ванко Михайлов
Зиновиев.
3639
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10482 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5417/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оцевски“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Полковник Бонев 25,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: инвестиране
в недвижими имоти чрез закупуването им с
цел отдаването им под наем или препродажба,
ресторантьорство и хотелиерство, туристически,
туроператорски и турагентски услуги в страната
и в чужбина, кетъринг, търговия в страната и в
чужбина, внос и износ на стоки, транспортни
услуги в страната и в чужбина, предоставяне на
консултантски, рекламни, маркетингови, спедиторски, складови и лизингови услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионерска дейност, факторинг, франчайзинг на търговски схеми, строителство на недвижими имоти,
всякаква друга разрешена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Милчо Оцевски.
3640
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10480 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5413/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Мила
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Пловдив, ул. Странджа 11, с предмет на дейност:
водопроводни, канализационни услуги, проектиране, изработване, експлоатация и търговска
дейност в страната и в чужбина със съоръжения
за екстремни спортове, сделки с недвижими
имоти, рекламни, информационни и програмни
услуги, търговия и внос на стоки, производство
с цел продажба, лизингова, външнотърговска
и спедиторска дейност, строителна дейност,
всички други дейности, за които няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милко
Геров Петков и Лалка Гетова Петкова, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
3641
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10559 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5495/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Меги – Ан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Д,
ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност: търговска
дейност – търговия на едро и дребно, внос и
износ с всякакъв вид стоки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство,
ресторантьорство, всякакъв вид други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Антоанета Филипова Митовска.
3642
Пловдивският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 10456 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5419/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нике – 76“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Арабаконак 5, вх. А,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: търговия с
всички видове промишлени, хранителни стоки,
стоки за бита, производство и търговия в областта
на леката, хранително-вкусовата промишленост,
селско стопанство, внос и износ, вътрешен и
международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, посредническа, комисионна, спедиционна, таксиметрова, превозна, лизингова,
външнотърговска дейност и услуги, всякаква
друга дейност и услуги, незабранени със закон
(след снабдяване с необходимите разрешителни
за всяка една от тях). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Елена Димитрова Митинова.
3643
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3404 от 4.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1547/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Евротранс – 2“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Мидия
Енос 43, с предмет на дейност: производство на
стоки и услуги, търговия, комисионна дейност,
търговско представителство и посредничество и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
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неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ваню
Алексиев Иванов.
4712
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3401 от 4.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1544/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „АЯ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Лозен планина 2, вх. 3,
ет. 6, с предмет на дейност: стъкларски услуги,
предпечатна подготовка и изработка на рекламни
материали и изделия, графичен дизайн, търговия
на едро и дребно, внос и износ на промишлени
стоки и изделия, търговско и друго представителство и агентство на местни и чуждестранни
фирми, маркетинг и реклама на стоки и услуги,
изработка на облекла и аксесоари, строителни
услуги, производство, изкупуване, преработка и
реализация на промишлена продукция, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Нехат Ахмед Осман.
4713
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3400 от 30.ХІ.2007 г. по ф.д.
№ 1543/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „В. Възраждане“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Баба Тонка 7,
с предмет на дейност: търговско посредничество и
представителство в страната и в чужбина, всякакви
сделки с недвижими имоти, ресторантьорство и
хотелиерство, туризъм, рекламна, консултантска,
комисионна и складова дейност, внос и износ на
стоки и услуги, строителна дейност и обзавеждане на недвижими имоти, реекспорт, бартерни и
консигнационни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Владимир Мосур.
4714
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3398 от 4.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1541/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Венета Пенкова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Сандрово, община Русе, ул. Трети март 15, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
счетоводни услуги, комисионна, спедиционна и
превозна дейност, сделки с менителници, записи
на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
услуги, проучване и проектиране, технически
консултации, експертни оценки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, производство и покупко-продажба на
земеделска продукция, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
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е с капитала 5000 лв., с неограничен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Венета Георгиева Пенкова.
4715
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3477 от 10.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1492/2007 дружество с ограничена отговорност „Ди и Ейч“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Николаевска 80, бл. Йордан
Маринов, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка
на стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Ивон Паркин и Дейвид
Робърт Паркин и се управлява и представлява
от управителя Ивон Паркин.
4716
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3476 от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1436/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Богида“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Чая 15А, с предмет
на дейност: внос, износ, реекспорт, производство,
изкупуване и реализация на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
ресторантьорски и хотелиерски услуги, рекламни
и импресарски услуги, складова, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
всякакви други дейности, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Божидарка Драганова
Ганева.
4717
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3522 от 10.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 1215/2007 промени за „Нордисти“ – ООД: заличава като съдружник Цвети Първанов Русинов.
4718
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3565 от 11.ХІІ.2007 г. по
ф.д. № 1167/2006 промени за „Корабостроителница Русе“ – ЕАД: вписа промяна в начина на
управление на дружеството – от двустепенна
система на управление на едностепенна – съвет
на директорите; заличава като членове на надзорния съвет Йохен Бремме, Мариян Илиев Колев,
Игнат Андреев Трайков; заличава като членове
на управителния съвет Тодор Маринов Палазов,
Красимир Георгиев Якимов и Емил Атанасов
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Йонков; вписва като членове на съвета на директорите Йохен Бремме, Мариян Илиев Колев, Игнат
Андреев Трайков, Красимир Георгиев Якимов,
Райко Генов Илиев; вписва като изпълнителни
директори Красимир Георгиев Якимов и Райко
Генов Илиев, които ще управляват и представляват дружеството заедно.
4719
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в
т ърг овск и я рег ис т ър с решен ие № 3534 о т
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1245/2003 промяна за
„Винпром – Русе“ – ЕООД: вписа увеличаване
на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. на
16 000 000 лв.
4720
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3444 от
6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 779/2000 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Боян Симеонов“ от едноличния търговец Боян
Симеонов Иванов на Маринка Кръстева Енчева
и я вписа като едноличен търговец с фирма „Боян
Симеонов – Маринка Енчева“.
4721
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 264г ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3495 от 6.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 149/96 промени за „Полисан“ – ООД: вписва
преобразуване чрез промяна на правната форма
в акционерно дружество „Полисан“ – АД, със
седалище и адрес на управление ул. Придунавски булевард 18, ет. 3, и с предмет на дейност:
производство и преработка на петролни продукти
и търговия с тях, изграждане и експлоатация
на петролни бази и рафинерии, внос и износ на
стоки и услуги, упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството,
всички други дейности, незабранени със закон;
дружеството е с капитал 300 000 лв., разпределен
в 30 000 обикновени налични акции на приносител с номинална стойност 10 лв.; управлява се
от съвет на директорите в състав: Димитър Стефанов Радев, Людмил Вангелов Вълков, Христо
Людмилов Вълков, Антон Георгиев Ангелов, Петя
Димитрова Радева и Светлин Димитров Радев,
и се представлява от изпълнителните директори
Димитър Стефанов Радев и Людмил Вангелов
Вълков заедно или поотделно.
3127
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3413 от 5.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1557/2007 дружество с ограничена отговорност
„Джи Ай Джи“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Скобелев 31, вх. 2, ет. 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на селскостопански и промишлени стоки с цел продажба,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, рекламна дейност, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни сделки, всякаква дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Геворг Оганесович Варданян, Гагик Николаевич Мурадян,
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Рузанна Айрапетян, Ирина Владимировна Матевосян и Иван Илиев Иванов и се управлява и
представлява от управителите Геворг Оганесович
Варданян, Гагик Николаевич Мурадян и Ирина
Владимировна Матевосян заедно и поотделно.
3128
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3409 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1553/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лоррети“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Николай Здравков
3, с предмет на дейност: шивашки и плетачески
услуги, търговия с облекла, трикотаж и платове,
бутик, търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина с промишлени и хранителни стоки,
посредничество, представителство и агентство
между наши и чуждестранни фирми и граждани, комисионна дейност, рекламна дейност,
компютърни и копирни услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, всякакви други производства, търговски сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Павлета
Христова Минчева.
3129
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3402 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1545/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Прицел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Розова долина 9, с
предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и непромишлени стоки в страната и
в чужбина, производство и търговия със селскостопански продукти и хранителни стоки, сервизна
дейност, финансова и счетоводна дейност, оказионна и лизингова дейност, обучение, търговско
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни лица, бартерни сделки, спедиторска, рекламна и складова дейност, всякаква
друга търговска дейност и услуги, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение (след получаването му). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Юлиян Любомиров Русев.
3130
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3482 от 6.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1576/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Русчукъ 90“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Теча 30,
вх. 3, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство,
туристически услуги в страната и в чужбина,
лизинг, рекламни и транспортни услуги на фирми, физически и юридически чуждестранни и
местни лица, представителство на физически и
юридически лица (без процесуално представителство), посредническа, пласментно-снабдителска,
производствена, консултантска, инвестиционна,
инженерингова, маркетингова, строително-монтажна и предприемаческа дейност, сервизна
дейност в страната и в чужбина, производство
и продажба на промишлени и хранителни сто-
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ки, покупко-продажба и отдаване под наем на
всякакъв вид разрешени със закон движими и
недвижими вещи, посредническа дейност при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, организиране на изложби
и екскурзии, всякаква друга дейност, непротиворечаща на закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Елена Здравкова Йорданова.
3131
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3303 от 21.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 1515/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Водолей“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Опълченска 18,
вх. 5, ет. 6, ап. 12, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и пласмент на
стоки и продукти от леката, хранително-вкусовата
промишленост и селското стопанство, вътрешна
и външна търговия, търговско посредничество и
търговско представителство, агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица, В
и К услуги, ремонт, продажба, демонтаж и монтаж
на битови и промишлени водомери, разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
ресторантьорство и хотелиерство, строителноремонтна дейност, таксиметрова дейност – за
пътници и товари в страната и в чужбина, битови
услуги за населението, сделки с интелектуална
собственост, дви ж ими и недви ж ими имоти,
реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Благовест
Михайлов Харизанов.
3132
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3411 от 5.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1555/2007 дружество с ограничена отговорност
„Комфорт – 7074“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Луи Айер 6, вх. 2, ет. 3, с
предмет на дейност: тапицерски услуги, вътрешна
и външна търговия, производство и търговия в
страната и в чужбина с всички видове промишлени и селскостопански произведения, маркетинг,
консултантски услуги, хотелиерство, туристически
услуги, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, както и всички
разрешени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Станимир Сашев Стефанов, Пламен
Сашев Стефанов и Сашо Стефанов Трифонов и
се управлява и представлява от управителите
Станимир Сашев Стефанов и Пламен Сашев
Стефанов заедно и поотделно.
3133
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3383 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1495/2007 дружество с ограничена отговорност
„Тунатранс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Мальовица 18, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, производство на промишлени и селскостопански стоки, представителство и посредни-
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чество, ремонт на моторни превозни средства,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа
дейност, рекламна дейност, счетоводни услуги, одит, логистика. Дружеството е с капитал
19 000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Ърфан Шабан Дауд, Шанел Юмер Мустафова и
Мустафа Мехмедов Мустафов и се управлява и
представлява от управителя Ърфан Шабан Дауд.
3134
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3394 от 3.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1537/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Дечев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна
независимост 8, вх. В, ет. 1 (партер), с предмет
на дейност: покупка от страната и от чужбина
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. и на книги, експорт и реекспорт на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, посреднически сделки, строително-монтажна дейност,
проектантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Даниел Рачев Дечев.
3135
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3399 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1542/2007 дружество с ограничена отговорност
„Силвена 99“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Обретеник, община Борово, ул.
Ивайло 8, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно, строителство, транспортни услуги,
външна търговия и всички дейности, които не са
забранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Даринка Иванова Тотева и Силвена Тодорова
Тотева и се управлява и представлява от управителя Даринка Иванова Тотева.
3136
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3403 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1546/2007 дружество с ограничена отговорност
„Стандард енерджи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Христо Г. Данов 3, ет. 3,
с предмет на дейност: научноизследователска
и развойна дейност, сделки с интелектуална
собственост, проектантски услуги, продажба
на стоки от собствено производство, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, строително-монтажна дейност,
сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Анелия Любомилова Златева и Пенчо
Златев Златев и се управлява и представлява от
управителя Анелия Любомилова Златева.
3137
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3405 от 4.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1548/2007 дружество с ограничена отговорност „Биовин“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Плиска 3, бл. Орфей,
вх. В, ет. 7, с предмет на дейност: лозарство,
земеделие, овощарство, производство на вина
и високоалкохолни напитки, туризъм, туроператорска дейност, млеко- и месопреработване,
производство на промишлени стоки, всякаква
друга търговска дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Мария Христова Николова
и Бисер Иванов Гецов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
3138
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3408 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1552/2007 дружество с ограничена отговорност
„Джока тойс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Доростол 6, ет. 4, с предмет
на дейност: производство, преработка и търговия
(вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина (след получаване
на надлежен лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
консултантска и посредническа услуга, всички
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Светлозара Димитрова
Димитрова, Лора Иванова Георгиева, Виктор
Цветков Антонов и Георги Георгиев Георгиев
и се управлява и представлява от управителите
Светлозара Димитрова Димитрова и Лора Иванова Георгиева заедно и поотделно.
3139
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3462 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2940/94 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Кали – Панайот Панайотов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на ЕТ „Силвия Петкова – Понко 5“ (рег. по ф.д.
№ 2220/90).
3140
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3455 от 6.ХII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 149/96 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Полисан“ – ООД.
3141
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3452 от 7.ХII.2007 г. по
ф.д. № 211/97 промени за „Евросервиз – Олива“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Панайот Калинов Панайотов; вписва като съдружник и управител Силвия Петкова Панайотова,
която управлява и представлява дружеството.
3142
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 148, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3448 от 7.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1233/2000 промяна за „Прециз – агро
фер“ – ООД: вписва увеличаване на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 20 000 лв.
3143
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3456 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1207/96
промени за „Химснаб – Русе“ – АД: заличава
стария съвет на директорите; намалява броя на
членовете на съвета на директорите от 5 на 3;
вписва като членове на съвета на директорите
Атанас Гълев Коларов, Пламен Стоянов Петров
и Надка Димитрова Георгиева; дружеството се
управлява и представлява от изпълнителния
директор Милка Ангелова Георгиева.
3144
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3554
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2657/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма „Кайо – Кадриш Мехмедова“ от едноличния търговец Кадриш Мехмедова Сюлейманова
на Левен Красимиров Ангелов и го вписа като
едноличен търговец с фирма „Кайо – Кадриш
Мехмедова – Левен Ангелов“.
3145
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3519 от 10.ХII.2007 г. по
ф.д. № 188/2007 промени за „Смарт комп“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Даниела
Борисова Чалакова; вписва като съдружник и
управител Делчо Кирилов Георгиев; дружеството
се управлява и представлява от двамата управители Десислава Петрова Димитрова и Делчо
Кирилов Георгиев заедно и поотделно.
3146
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3391 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1532/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Илиев 82“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Рига 18, бл. Пеликан, вх. 2, ет. 5, ап. 6, с предмет на дейност:
търговска дейност с хранителни и промишлени
стоки – млечни, месни, зърнени, захарни продукти, алкохол, цигари и др. (след издаване на необходимите лицензи), международна транспортна
дейност – превоз на товари и пътници, спедиция
на товари и пътници (след издаване на лиценз),
строителна и строително-ремонтна дейност и
услуги, шлосеро-монтьорски и автомонтьорски
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
селскостопанска дейност, производство, покупкопродажба и преработка на селскостопанска продукция, консултантска дейност, консигнационна
дейност, вносна-износна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Венелин Любомиров Илиев.
3147
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3384 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1498/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „БТБ трейд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, Източна промишлена
зона, бул. България 125, с предмет на дейност:
консултантски и рекламни услуги на физически и
юридически чуждестранни и местни лица, представителство на физически и юридически лица
(без процесуално представителство), стопанска
дейност в свободните митнически зони, покупкопродажби и отдаване под наем на движими вещи
и недвижими имоти, организиране на симпозиуми, изложби и спортни мероприятия, участие
в национални и международни благотворителни
инициативи, извършване на преводи и легализации, както и всички дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Ахим Николай Байерл и се управлява
и представлява от управителя Бонка Христова
Тодорова.
3148
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3310 от 20.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 1523/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Замакс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никюп 2, вх. 2,
ет. 5, ап. 5, с предмет на дейност: производство,
изкупуване, преработка, вътрешна и външна
търговия с промишлена, селскостопанска и друга
продукция, хранително-вкусова промишленост,
разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, търговия на едро и дребно, внос,
износ, реекспорт на стоки от всякакъв характер,
транспорт на пътници и товари, лизингова, финансова и агентска дейност, продажба на готови
лекарствени форми и консумативи в дрогерии,
продажба на алкохолни и безалкохолни напитки,
кафе, цигари и тютюневи изделия и други дейности
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Зоя Кирилова Маркова.
3149
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3387 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1527/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иноватор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова
105А, с предмет на дейност: научна и развойна
дейност, разработване, създаване на патенти,
лицензи, запазени марки и други дълготрайни
нематериални активи, управление на права върху
обекта на интелектуална модернизация и други
иновативни продукти и услуги, усъвършенстване
методите за производство и доставка на техника,
оборудване, компютърни програми, методи за
предоставяне на услуги и начини за доставка
на продукти, нови за България, европейския и
световния пазар, производствени и логистични

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

системи, подмяна на ДМА, търговия с нови и
значително подобрени продукти и услуги, консултации и изготвяне на проекти, възлагане и
наемане на лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания, изработване
на опитни образци и полезни модели, участие в
международни панаири и изложения, внедрителска и развойна дейност, организиране на целеви
демонстрации, изготвяне на патентни досиета,
подготовка на бизнес планове, пазарни анализи и
проучвания, създаване на програми и методи за
изследвания, измервания и изпитвания. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Неда Цанова Върбанова.
3150
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3389 от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1529/2007 еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кити – арт – керамика – дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Генерал Гурко 5, с предмет на
дейност: интериор, екстериор, дизайн и рекламна
дейност, производство и пласмент на произведения на изкуството, реставрация, строителна
и монтажна дейност, хотелиерство, обществено
хранене, производство на хранително-вкусова
продукция и сладкарство, търговска дейност на
едро и дребно – външна и вътрешна, експортна и реекспортна, селскостопанска продукция,
оказионна търговия, бартерни сделки, обмен
на валута, транспортна дейност, туристически
услуги, звукозаписни, концертни и импресарски
дейности, заваръчни услу ги, зана ятчийство,
приложни занаяти – дърво, метал, плат, батик,
скулптури, галерии, ландшафтна архитектура и
градинарство, посредническа дейност при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, фризьорски, козметични
услуги, поддръжка и ремонт на битова техника,
копирни услуги, шивашки, кожарски, обущарски, дърводелски, фотографски услуги, ремонт
на електро- и водопроводни инсталации, всички
други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Капка Тинчева Петкова.
3151
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3388 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1528/2007 дружество с ограничена отговорност
„Трейшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол 31, бл. Кристал, вх. 1,
ет. 12, ап. 40, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство и продажба на
готови строителни продукти, услуги, търговска
и инженерингова дейност в областта на строителството, реконструкцията, модернизацията и
ремонта на обекти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Колин Джеймс О’Гара и Жаклин
Мери О’Гара и се управлява и представлява от
управителя Стефка Иванова Христова.
3152
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3385 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1507/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еуро арра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, пл. Дунав 10,
ет. 2, офис 65, с предмет на дейност: търговия
в страната и в чужбина с хранителни стоки и
продукти, хранителни добавки и подобрители,
рекламна дейност, дистрибуция и търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, сделки
с движимо и недвижимо имущество, търговско
представителство, посредничество и агентство
на наши и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност, извършваща се
по стопански начин. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Александру Габриел Еремиа.
3153
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3392 от 3.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1533/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Алани“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Алеи Възраждане
142, бл. Вит, ет. 14, с предмет на дейност: проектантска, консултантска, конструкторска, технологична, търговска, маркетингова, производствена,
сервизна, рекламна, туристическа дейност, посредническа и рекламна дейност, счетоводни услуги
и всички други дейности, разрешени от Търговския закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Анелия
Николаева Неделчева.
3154
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3467
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 3220/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма „Боян Боянов – Пчела – К“ от едноличния
търговец Боян Динов Боянов на Руска Петрова
Боянова и я вписа като едноличен търговец с фирма „Боян Боянов – Пчела – К – Руска Боянова“.
3155
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3466 от 7.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1989/91 промяна за „Сенекс“ – ООД: премества
адреса на управление на ул. Олимпи Панов 14,
вх. А, ет. 6, офис 5.
3156
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3453 от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 891/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г.
на „Юта – 97“ – АД.
3157
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3458 от 6.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1585/96 промени за „Каполи – Ер“ – ООД:
заличава като съдружник ЕТ „Кали – Панайот
Панайотов“; вписва като съдружник Калин Панайотов Калинов; заличава като управител Пана-
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йот Калинов Панайотов; вписва като управител
Силвия Петкова Панайотова, която управлява и
представлява дружеството.
3158
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3443 от 4.ХII.2007 г. по
ф.д. № 383/2000 промени за „Клиника Андреев“ – ООД: променя наименованието на „Амбулатория за първична извънболнична дентална
помощ – групова практика – зъболекари Андреев“ – ООД; в предмета на дейност заменя думата
„стоматологична“ с „дентална“.
3159
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3447 от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 1212/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пътно поддържане – Русе“ – ЕООД.
3160
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3440
от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 237/2001 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Инерт“ – ООД.
3161
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3442 от 4.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1183/2001 заличаването на „Медия Инкор“ – ЕООД, Русе.
3162
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3446 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1112/2000 промени за „Драгнев 2000“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Драгни
Георгиев Драгнев; дру жеството продъл жава
дейност та си като „Драгнев 20 0 0“ – ЕООД;
заличава вписания предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: маркетинг, инженеринг,
проектиране, производство и реализация в област
та на машиностроенето, 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, спедиционни и превозни сделки,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
консултантски и счетоводни услуги, извършване
на преводи, както и легализирането им (след лицензирането на тези от изброените дейности, за
които се изисква това по предвидения от закона
ред) и други дейности, незабранени със закон;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Огнян Георгиев Драгнев.
3163
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3450 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1531/99 промени за „Агама“ – ООД: заличава
като управител Димитър Тодоров Данчев; вписва
като управители Марийка Кънчева Данчева и
Теодор Димитров Данчев, които ще управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно.
3164
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3474 от 5.ХII.2007 г. по
ф.д. № 190/2001 промени за „Алекстрейд“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
с. Николово, п.к. 7057; заличава като съдружници Елена Гералдовна Василева и Олга Беляева;
вписва като съдружници Румянка Димитрова
Михайлова и Пламен Макавеев Иванов; заличава като управител Елена Гералдовна Василева;
вписва като управител Евгений Иваненко, който
ще управлява и представлява дружеството.
3165
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3496 от 7.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4023/91 прекратяването и обявяването
в ликвидация на „Доминекс груп“ – ООД, Русе,
с ликвидатор Йордан Илиев Йорданов и срок за
ликвидация 6 месеца.
3166
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3153 от 6.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1460/2007 дружество с ограничена отговорност „Уейас“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Родина 25, с предмет на
дейност: производство на стоки за населението и
бита с цел продажба, търговия на едро и дребно
с промишлени и хранителни стоки в страната
и в чужбина, покупка на стоки или вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионна и пласментно-снабдителска дейност, търговско представителство и
посредничество, откриване на работилници за
услуги и производство на стоки за продажба,
откриване на магазини за продажба на стоки,
селскостопански произведения, плодове, зеленчуци, оказион, антиквариат, отдаване на вещи
под наем, външноикономическа дейност, импорт,
експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната и
в чужбина, фризьорство, козметика, бръснарство,
конфекция – шев и кройка, бутик, шивашки услуги, ръчно и машинно плетиво, шев и продажба
на гоблени в страната и в чужбина, строителство,
строително-ремонтни, строително-монтажни, тапетаджийство, бояджийство, монтажни дейности,
енергетически услуги, монтаж и поддържане
на машини и съоръжения, цялостен ремонт на
автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, магазини за авточасти, производство и
продажба на сладолед, сергийна и пазарищна
търговия, производство, преработване, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински характер, яйца, мляко,
мандра, плодове, зеленчуци, живи животни, мед и
пчелни продукти, семена, луковици, цветя, билки,
таксиметрова дейност, организиране на учебни
курсове за водачи на МПС, ресторантьорство
и хотелиерство, рекламни услуги, вътрешен и
международен туризъм, производство на филми, видео-, звукозаписи, видеоклуб, продажба и
отдаване под наем на касети, експлоатация на
забавни, спортни, детски, механични, електронни
и други игри, машинописни и копирни услуги,
административни и финансово-счетоводни услуги,
експлоатация на заведения за кафе, аперитив,
скара, чай, сокове, пиво, безалкохолни напитки,
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бързи закуски, сандвичи, цигари, тестени, сладкарски и млечни изделия, снекбар, коктейлбар,
механа, сделки с недвижими имоти и движими
вещи, валутно бюро, извършване на всички видове услуги за населението и всички дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Стефан Петров Станев и Детелина Енчева Йорданова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
3963
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3512 от 11.XII.2007 г. по
ф.д. № 1605/2007 дружество с ограничена отговорност „И енд К“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Гоце Делчев 30, вх. 6,
ет. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна, консултантска, комисионна,
складова дейност, внос и износ на стоки и услуги, строителна дейност, реекспорт, бартерни и
консигнационни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Венелина Стефанова Иванова и Чаглаян
Ахмет Кемал и се управлява и представлява от
управителя Венелина Стефанова Иванова.
4702
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3582 от 11.XII.2007 г. по
ф.д. № 1652/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Зелени имоти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Олимпи Панов 19, ет. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки
с индустриална и интелектуална собственост,
както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с капитал 243 440 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Ангелов Димитров.
4703
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3485 от 10.XII.2007 г. по
ф.д. № 1579/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Мото универсал“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Шести
септември 90, с предмет на дейност: покупка от
страната и чужбина на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, експорт и реекспорт на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
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програмни услуги. Дружеството е с капитал
264 000 лв., с неограничен срок и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала Симон Мико Барутчиев.
4704
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3417 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1561/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Импулс Русе“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Петрохан 10,
бл. Пъстрина, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност:
търговия с авточасти, търговия, фризьорство, маникюр, педикюр, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Радослав Александров Стефанов.
4705
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3558 от 11.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1632/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Батдарко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Бяла, ул. Георги Бенковски
5, с предмет на дейност: търговска дейност на
едро и дребно в страната и в чужбина, импорт,
експорт, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж – строителна дейност или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и други дейности, разрешени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Божидар
Йорданов Павлов.
4706
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3511 от 11.XII.2007 г. по
ф.д. № 1604/2007 дружество с ограничена отговорност „Ен Ти лоджистикс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Тутракан 92, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
строителство, строителни услуги, предприемаческа дейност, производство на промишлени и
потребителски стоки с цел продажба, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително-монтажна и инженерингова дейност на промишлени, енергийни
и граждански обекти, производство и търговия
със зърнени храни, преработка и продажба на
зърнени храни, комисионна, складова и лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, транспорт (превоз на товари) от
всякакъв вид в страната и в чужбина, транспорт
(превоз на пътници) от всякакъв вид в страната
и в чужбина, спедиторска дейност от всякакъв
вид в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Красимир Петров Костадинов, Желю
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Господинов Брезоев, „Немесис груп“ – ЕООД,
представлявано от Валентин Марков Марков,
„Ай Пи Ем“ – ЕООД, представлявано от Иван
Петров Минев, и се управлява и представлява
от управителите Красимир Петров Костадинов
и Валентин Марков Марков заедно и поотделно.
4707
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3421 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1566/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кабудълбул България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит
Бозвели 22, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопански и
промишлени продукти, сервиз и пътна помощ,
вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни,
реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, лизингови сделки,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Карън Ан Галей.
4708
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3475 от 7.XII.2007 г. по
ф.д. № 1297/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Русе – централ – 3“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Екзарх Йосиф 11, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с лекарствени средства и
санитария. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Антоанета
Евлогиева Стайкова.
4709
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3478 от 7.XII.2007 г.
по ф.д. № 1513/2007 дружество с ограничена
отговорност „Лиси – 22“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Голям Богдан
1, вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и търговия
със строителни материали и стоки за бита, производство и търговия с химически продукти и
материали, посредничество, агентство и комисионерска дейност, търговско представителство,
строително-ремонтни дейности, пренавиване на
ел. двигатели и мотори, инвестиционна, инженерингова, проектантска и строителна дейност,
вътрешни и международни превози на пътници
и товари, рекламна, издателска и импресарска
дейност, финансово-счетоводни, информационни,
преводни и консултантски услуги, фризьорски и
козметични услуги, автосервизна дейност (лицензните дейности ще се извършват след получаването
на съответния лиценз). Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Стоян Илиев Памуков и Пенка Христова Памукова, която го управлява и представлява.
4710
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3393 от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 1536/2007 еднолично дружество с
ограничена отговорност „Приста МХ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Цар Освободител 137, вх. 2, ет. 4, с предмет на
дейност: транспортни и спедиторски услуги,
търговия на едро и дребно, внос и износ, пътна
помощ, автомонтьорство, автобояджийство, автотенекеджийство, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, строителна и ремонтна дейност, туризъм,
маркетинг, реклама. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Андонова Цветкова.
4711
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 1 и 4 ТЗ с решение № 3463 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2303/93 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Марбо – Маринка Бобева“ от едноличния търговец Маринка Минчева Бобева на Илия Атанасов Бобев и го вписа като едноличен търговец с
фирма „Марбо – Маринка Бобева – Илия Бобев“.
4722
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3494 от 5.ХII.2007 г. по
ф.д. № 190/2001 промени за „Алекстрейд“ – ООД:
заличава като съдружник Румянка Димитрова
Михайлова; вписва като съдружник Надежда
Ивановна Кучумова; заличава като управител
Евгений Иваненко; вписва като управител Надежда Ивановна Кучумова, която ще управлява
и представлява дружеството.
4723
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3395 от 4.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1538/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „ИСИ груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Липник 108,
вх. 3, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба, внос, износ и ремонт на леки и
товарни автомобили – нови и употребявани, и
резервни части за тях, покупко-продажба и замяна на вещи в първоначален, преработен или
обработен вид и стоки от собствено производство
в страната и в чужбина, счетоводна дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складова, лизингова, консултантска дейност,
валутни сделки, туристическа, рекламна, информационна дейност и услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, откриване на увеселителни
заведения и такива за обществено хранене, битови
услуги – шивашки, копирни, монтьорски, водопроводни, дърводелски, ремонт и монтаж на ел.
уреди и хладилна техника, таксиметрови услуги,
международен транспорт, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
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и продажба на строителни материали, продажба
на алкохол и тютюневи изделия (след получаване
на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Михаил
Илиев Михайлов.
4724
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговски
регистър с решение № 3563 от 12.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1656/2007 дружество с ограничена отговорност „Жираф“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, бул. Христо Ботев, магазин
„Жираф“, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия – импорт, експорт и реекспорт,
производство и търговия с промишлени и потребителски стоки, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки и материали с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, комисионни и бартерни сделки,
търговско посредничество и представителство,
складови сделки, лизинг, строителство и пред
приемаческа дейност – покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Сашо Неков
Донев и Даниела Петрова Донева и се управлява
и представлява от управителя Сашо Неков Донев.
4879
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3562 от 11.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1655/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „СВП консулт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Цар
Калоян 24, вх. 3, ет. 1, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, производство и
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, счетоводни и юридически услуги, представителство,
посредничество и агентство, шоубизнес, забавни
и електронни игри, видео- и звукозаписни студия,
реклама и дизайн, импорт, експорт и реекспорт,
проектиране, изграждане, реконструкция и търговския сделки, свързани с покупко-продажба
на недвижими имоти и отдаването им под наем
в страната и в чужбина, строително-монтажни дейности и услуги в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
добиване и преработка на дървесина, сделки с
интелектуална собственост, сделки със складови
записи, логистика и складове под митнически
и друг контрол, маркетингови проучвания и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала „Хенстън“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Райко Стефанов Паликаров.
4880
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3564 от 11.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1657/2007 дружество с ограничена отговорност „Андреа“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Пиргово, община Иваново, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
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с всякакви промишлени стоки, стоки за бита и
други стоки, за които не се изисква разрешителен
и лицензионен режим, промишлени и гражданско
строителство – ремонтни, бояджийски и тенекеджийски услуги, поправка на битова техника,
разкриване и експлоатация на всякакви заведения
за обществено хранене и увеселителни заведения, производство, съхранение и преработка на
всякаква растителна и животинска продукция с
цел реализацията в първичен и преработен вид,
посредническа и комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Кремена Николова Николова и Мико
Георгиев Йожев и се управлява и представлява
от управителя Кремена Николова Николова.
4881
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3527 от 13.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 671/2005 промени за „Илинден – 2“ – ЕООД:
заличава като собственик Илия Георгиев Василев; вписва като собственик Петранка Тодорова
Иванова, която ще управлява и представлява
дружеството.
4882
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3530 от 13.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 974/2005 промени за „Русенска земя“ – ООД:
заличава като управител Йордан Димитров Димитров; вписва като управител Венелин Илиев
Жеков, който ще управлява и представлява
дружеството.
4883
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3524 от 13.ХII.2007 г. по
ф.д. № 554/2006 промени за „Еко милк“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Павел Иванов Талков; вписва като съдружник и управител
Йордан Величков Иванов; дружеството ще се
управлява и представлява от двамата управители Пламен Минчев Петров и Йордан Величков
Иванов заедно и поотделно.
4884
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3525 от 13.ХII.2007 г. по
ф.д. № 617/2006 промени за „Финиста“ – АД:
вписва като собственик Владимир Иванов Колев; дружеството продължава дейността си като
„Финиста“ – ЕАД.
4885
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3520 от 13.ХII.2007 г.
по ф.д. № 261/2007 промени за „Експрес такси – МТ“ – ООД: вписва като втори управител
Миглена Тодорова Йорданова; допълва предмета на
дейност с „таксиметрова и транспортна дейност“;
дружеството ще се управлява и представлява от
двамата управители Тодор Йорданов Тодоров и
Миглена Тодорова Йорданова заедно и поотделно.
4886
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3532 от 13.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1178/2004 промени за „Галантус“ – ЕООД:
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заличава досегашния предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
4887
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3531 от 13.ХII.2007 г. по
ф.д. № 342/2004 промени за „Букс – бул“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Стефка
Иванова Коева; вписва като съдружник Данаил
Койчев Коев; вписва като управители Пламен
Иванов Димитров, Даниел Михайлов Стефанов
и Данаил Койчев Коев, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно.
4888
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2559 от 19.IХ.2007 г. по
ф.д. № 1233/2000 промени за „Прециз – агро
фер“ – ООД: заличава като управител Иван Игнатов Иванов; заличава като съдружник Живко
Христов Живков; вписва като управител Гено
Стоянов Генов, който ще управлява и представлява дружеството.
4889
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3521 от 13.ХII.2007 г. по
ф.д. № 570/2007 промени за „Тукаса – България“ – ООД: премества адреса на управление на
ул. Борисова 8, ет. 3, адвокатска кантора на адв.
Светлин Иванов Коларов.
4890
Русенският окръжен съд на основание чл. 16,
ал. 3 ТЗ с решение № 3556 от 14.ХII.2007 г. по
ф.д. № 2081/91 вписа в търговския регистър
прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ
„ТАТ – Р – Теодор Тодоров“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Контраст“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 778/2004 в
Плевенския окръжен съд).
4891
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3583 от 13.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 645/2005 промени за „Томи – 2П2005“ – ООД:
премества адреса на управление на ул. Пристанищна 13.
4892
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3538 от 13.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 717/2000 промени за „Термолог – БГ“ – ООД:
премества адреса на управление на ул. Княжес
ка 31, ет. 3.
4893
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3544 от 13.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 565/96 промени за „Стефан Велев – 96“ – ЕООД:
премества адреса на управление в Източна промишлена зона, ул. Академик Михаил Арнаудов
2, трето ниско тяло.
4894
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3508 от 12.ХII.2007 г. по ф.д.
№ 1601/2007 еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Ти енд Ти“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Липник 64, вх. 2,
ет. 8, ап. 20, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, шивашки, авторемонтни, строително-монтажни услуги,
консултантска и маркетингова дейност, сделки
с недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала Тончо
Иванов Тончев и се представлява и управлява от
управителя Галина Иванова Узунова.
4895
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3513 от 11.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1606/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Меркюри пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Баба Тонка 7, с предмет на дейност: търговско
посредничество и представителство в страната и
в чужбина, всякакви сделки с недвижими имоти,
ресторантьорство и хотелиерство, туризъм, рекламна, консултантска, комисионна дейност, внос
и износ на стоки и услуги, строителна дейност
и обзавеждане на недвижими имоти, реекспорт,
бартерни и консигнационни сделки, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ливиус Раду Тоуиан.
4896
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3505 от 12.ХII.2007 г. по
ф.д. № 1598/2007 дружество с ограничена отговорност „Фигора“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Петко Каравелов 15А,
с предмет на дейност: разработка и развитие на
иновационни продукти и услуги в сферата на
високите технологии, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, отдаване на складова
площ под наем, консултантска и инвестиционна
дейност, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Димитър
Стоянов Ялъмов, Стефан Генчев Стефанов и
Михаил Иванов Батанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4897
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3577 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1620/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тата – 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж.к. Чародейка,
бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност:
строителство, специализирани строителни услуги,
консултантска дейност, външна и вътрешна търговия с промишлени стоки, стоки за бита и офиса,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, агентство и посредничество,
маркетингова дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Тургай Зия Тата.
4898
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3557 от 11.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1626/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Диатекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Славянска 18, ет. 2,
с предмет на дейност: търговия с промишлени
стоки в страната и в чужбина, внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
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, лизинг и други
дейности, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Надя Димитрова Иванова.
4899
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3559 от 12.XII.2007 г. по
ф.д. № 1634/2007 дружество с ограничена отговорност „Овча могила“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Скопие 6, вх. 2,
ет. 6, с предмет на дейност: производство и търговия – вътрешна и външна на едро и дребно,
с промишлени, хранителни, селскостопански,
битови стоки, строителна дейност – проектиране, строеж на сгради, строително-монтажни
работи, производство, продажба и доставка на
строителни материали, консултантски услуги,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Драгомир Йорданов Димов, Иван Емилов Трифонов и ПКТУ „Изгрев“, представлявана от Иван
Цветанов Иванов, и се управлява и представлява
от управителя Драгомир Йорданов Димов.
4900
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3502 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1595/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Нобо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Доростол, бл. 1, вх. 1, ет. 1,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки
и обмен на стоки за потребление, хранителни
стоки и селскостопанска продукция, промишлени
суровини, търговия и преработка с химически
и петролни продукти, резервни части, машини,
съоръжения, уреди и апарати, организационна
техника и битова техника, комисионна търговия,
посредничество, представителство и агентство
на наши и чуждестранни фирми, физически и
юридически лица, производство, изкупуване, събиране, заготовка, преработка, пакетаж и продажба
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на селскостопанска продукция, туристически
услуги, туристическа информация и резервация,
международен и вътрешен туризъм, разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
питейни заведения и кафе-сладкарници, рекламна
дейност и маркетинг, отдаване под наем на вещи,
машини и автомобили, хотелиерство, ел. услуги
и ремонт на ел. съоръжения, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, организиране на образователни и
професионални курсове, организиране на теоретично и практическо обучение и подготовка на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на моторни превозни средства.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Борил Величков Илиев.
4901
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3497 от 10.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1590/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хефест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Захари Стоянов 22,
вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: проектиране,
изграждане и поддържане на зелени площи и
паркови обекти, външноикономическа дейност,
строителни услуги, външно и вътрешно саниране
на сгради, изкупуване, преработка и продажба
на вторични суровини, преработка и търговска
дейност със селскостопанска продукция, сделки
с интелектуална собственост, рекламна дейност,
разкриване на магазини, заведения за обществено хранене, ресторантьорство, оказион, внос и
продажба на моторни превозни средства, автосервизни услуги, откриване на паркинги, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен и преработен вид, бартерни
сделки, комисионна дейност, образователни и
квалификационни курсове, маркетинг, преводи,
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица (без процесуално),
складови и лизингови сделки и всякакви дейности,
разрешени със закон, а за тези с разрешителен
режим – след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Парашкевов Гърбатов.
4902
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3489 от 7.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1584/2007 еднолично дружество с ограничена
отоворност „Ани – ЦС“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Трети март 64, с
предмет на дейност: счетоводни дейности, данъчни
консултации, водопроводни услуги, 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
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със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Ангелина
Стефанова Иванова.
4903
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3491 от 10.XII.2007 г. по
ф.д. № 1587/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Кели“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Даме Груев 4,
вх. 4, ет. 1, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, внос и износ
на стоки, рекламна, комисионерска, спедиторска
дейност, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, както и с нефтени
деривати и газ, консултантска, инвеститорска и
дизайнерска дейност, компютърна модулация,
шивашка дейност, отдаване на помещения под
наем, хотелиерство и ресторантьорство, заложна търговия и търговия със злато и благородни
метали, битови услуги, всякакви други дейности,
незабранени от законодателството (за лицензните
дейности – след издаване на съответния лиценз).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Виктория Симеонова
Василева-Драганова.
4904
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3487 от 7.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1581/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тея“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Скобелев 60, ет. 4, с предмет на дейност: покупка от страната и чужбина
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
експорт и реекспорт на стоки, продажба на стоки,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Милена Иванова Кирчева.
4905
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3484 от 7.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1578/2007 дружество с ограничена отговорност
„Мая Великова“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Две могили, община Две могили,
бул. България 60, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени и хранителни
стоки, кафе, алкохол и цигари (след получаване
на необходимите разрешителни и/или лицензии
от компетентните органи и организации) и други
дейности, незабранени със закон и според изискванията на закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Мая Цветанова Великова и Йордан Георгиев
Великов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4906
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3426 от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 1572/2007 еднолично дружество с
ограничена отговорност „Криста Ем“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Цар Освободител 84, вх. 1, ап. 8, с предмет на
дейност: всякакви изолационни услуги, покупка
на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и складови сделки,
рекламни, информационни и програмни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала „Крами
инвест“ – ЕООД, представлявано от Велина Иванова Трифонова, и се представлява и управлява
от управителя Цветелина Николаева Колева.
4907
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3423 от 5.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1569/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ран“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Лисец 1, вх. 4, ет. 1, с
предмет на дейност: внос, износ и търговия на
дребно и едро с детски стоки и храни, производство,
преработка, търговия на едро и дребно, импорт,
експорт и реекспорт на всякакви промишлени и
хранителни стоки и селскостопанска продукция,
търговско представителство и посредничество
при сделки с недвижими имоти, комисионни и
спедиционни сделки, фризьорски и козметични
услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, компютърни,
програмни и импресарски услуги, както и всякакви други дейности и сделки, незабранени с
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Рачев Рачев.
4908
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3490 от 10.XII.2007 г. по
ф.д. № 1585/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „ФТ проект“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар
Освободител 42А, вх. 1, ет. 6, с предмет на дейност: проектантски услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, строително пред
приемачество и строително-монтажни дейности,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност, реставрация, ремонтни
дейности на сгради, производство, търговия, внос
и износ, откриване на увеселителни заведения
и за обществено хранене, спедиторска дейност,
складови сделки, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешен и външен дизайн, туристическа дейност, представителство и агентство между наши
и чуждестранни фирми, посредническа дейност
и оказион, други дейности, разрешени със закон.
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Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Явор Филипов Тотев.
4909
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3493 от 10.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1589/2007 дружество с ограничена отговорност
„Тейде – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, адвокатска кантора на адв. Светлин Иванов Коларов, с
предмет на дейност: покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, производство и
търговия със стоки и услуги, предприемачество,
строителство и строителни услуги, търговия с
недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност,
внос и износ, комисионна, складова, лизингова и
спедиционна дейност, откриване и експлоатация
на търговски обекти. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Жоро Спасов Димитров и Онофре Алемани Кол,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
4910
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3498 от 10.XII.2007 г. по
ф.д. № 1591/2007 дружество с ограничена отговорност „Ема – 25“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Георги Сава Раковски 15,
с предмет на дейност: търговска, строителна и
комисионна дейност, внос, износ, производство
на промишлени и селскостопански произведения,
хранителни стоки, стоки за бита, произведения
на художествените занаяти, битови, туристически, селскостопански услуги, сервизна, рекламна
дейност и маркетинг, инженерингова дейност и
всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи под
специален законоустановен режим, изискващ
предварително разрешение след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Емилия Николаева Енчева,
Владимир Георгиев Владимиров и Нина Георгиева
Владимирова и се управлява и представлява от
управителя Емилия Николаева Енчева.
4911
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3499 от 12.XII.2007 г. по
ф.д. № 1592/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Ен Ер Джи Софт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Цветница 4, вх. 4, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: предмет на дейност: изграждане, монтаж и
въвеждане в експлоатация на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, разработка и
продажба на софтуер, изработка на уебсайтове,
електромонтажна дейност, сигнално-охранителни,
пожарогасителни и пожароизвестителни мрежи и
системи, автоматизация на технологични процеси,
компютърни мрежи и системи, производство на
изделия в областта на електротехниката, туристически, рекламни, информационни услуги, търговия, внос и износ, търговско представителство
и посредничество, комисионни и спедиторски
сделки, консултантски услуги, управление на
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проекти, ремонт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Емилов Гечев.
4912
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3500 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1593/2007 дружество с ограничена отговорност
„Би Джи Уандъланд“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Царевец 6, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия
и покупка на стоки с цел препродажбата им в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Цветомир Венциславов Данев и Ренета Валентинова Димитрова и се управлява и представлява
от управителя Цветомир Венциславов Данев.
4913
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3503 от 12.XII.2007 г. по
ф.д. № 1596/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Йон“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Петко Д. Петков
8, с предмет на дейност: внос, износ и търговия
с нови и употребявани автомобили и алкохолни
продукти, производство, преработка, търговия
на едро и дребно, импорт, експорт и реекспорт
на всякакви промишлени и хранителни стоки и
селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, посредничество при
сделки с недвижими имоти, покупки, проектиране, строеж, обзавеждане, ремонт и продажби
на недвижими имоти, комисионни, спедиционни
сделки, фризьорски и козметични услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, програмни
и импресарски услуги, както и всякакви други
дейности и сделки, незабранени с нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йонел
Кристиян Стемате.
4914
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3507 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1600/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Албисарес“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Липник 76,
вх. 4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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преводачески и консултантски услуги, търговско
представителство, агентство и посредничество,
производство, изкупуване и търговия със селскостопанска, растителна и животинска продукция
в прясно и преработено състояние в страната
и в чужбина, производство на хляб и хлебни
изделия, хотелиерски, туристически, рекламни,
програмни и информационни услуги, комисионна
и оказионна търговия, проектантски, строителни
и архитектурни дейности, финансово-счетоводни
услуги, лицензионни сделки и други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Сашо Андреев Божинов.
4915
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3509 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1602/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Татяна Томова – 70“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Изгрев
2, вх. 2, ет. 3, с предмет на дейност: козметични
и фризьорски услуги, търговия на едро и дребно,
търговско и друго представителство и агентство на
местни и чуждестранни фирми, бартерни сделки,
транспортни и авторемонтни услуги, откриване
и експлоатация на търговски обекти, заведения
за обществено хранене, кафенета, маркетинг и
реклама на стоки и услуги, предпечатна подготовка и изработка на рекламни материали и
изделия, графичен дизайн, изработка на облекла
и аксесоари, ремонт и поддържане на електрон
ноизчислителна техника, строителни услуги,
счетоводна дейност, вътрешен туризъм, производство, изкупуване, преработка и реализация
на селскостопанска и промишлена продукция,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Татяна
Стоянова Томова.
4916
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3510 от 12.XII.2007 г. по
ф.д. № 1603/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Добринка Николова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Атон 1, бл. Васил Левски, ет. 4, ап. 10, с предмет
на дейност: козметични и фризьорски услуги,
търговия на едро и дребно, търговско и друго
представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, бартерни сделки, транспортни
и авторемонтни услуги, откриване и експлоатация
на търговски обекти, заведения за обществено
хранене, кафенета, маркетинг и реклама на стоки
и услуги, предпечатна подготовка и изработка на
рекламни материали и изделия, графичен дизайн,
изработка на облекла и аксесоари, ремонт и
поддържане на електронноизчислителна техника,
строителни услуги, счетоводна дейност, вътрешен
туризъм, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска и промишлена продукция, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Добринка Петрова Николова.
4917
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3514 от 12.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1607/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Висто“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, бул. Гоце Делчев 50, с
предмет на дейност: строителство и строителноремонтни дейности и обзавеждане, производство и
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с промишлени, непромишлени и селскостопански
стоки и изделия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки, посредничество, представителство
и агентство между наши и чуждестранни фирми
и граждани, комисионна и рекламна дейност, всякакви други производства и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Виктор
Иванов Стоянов.
4918
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3518 от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 1611/2007 дружество с ограничена
отговорност „ИВМ инженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Гоце
Делчев 64, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, монтаж и ремонт на жилищни и
промишлени сгради, производство, продажба на
строителни материали, изделия, пособия и др.,
сделки и посредничество при сделки с недвижими
имоти и превозни средства, вътрешна, външна
търговия, хотелиерска, ресторантьорска, оказионна, комисионна, консигнационна, складова и
лизингова дейност, бартерни сделки, превозна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
импорт, експорт, реекспорт на стоки, финансова,
брокерска, рекламна дейност, маркетинг, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като в случай че някоя от дейностите изисква
лицензиране, тя ще се извършва след снабдяване
с лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Мирослав Василев Димитров, Венцислав Мирославов Василев
и Ивайло Мирославов Василев и се управлява и
представлява от управителя Мирослав Василев
Димитров.
4919
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3561 от 11.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1641/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пи Джей“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Пиротска 24,
вх. А, с предмет на дейност: строителна дейност,
строително-ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
представителство, посредничество и агентство,
маркетингови проу чвани я и всякак ва дру га
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
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с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Питър Мърей Браун.
4920
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3533 от 13.XII.2007 г. по ф.д.
№ 685/2003 промени за „Турботехника“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, кв. Дружба 1, бл. 171, вх. В, ап. 25.
4921
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3418 от 5.XII.2007 г. по
ф.д. № 1562/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „А лфа традер“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул.
Стефан Стамболов 74, с предмет на дейност:
търговска дейност с мебелни аксесоари и обков,
производство на мебели, търговия, внос и износ
на мебели и машини за мебелно производство,
търговско представителство, вътрешна и външна
търговия, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, бартерна, комисионна и консигнационна дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, производство, продажба на хранителни
стоки, както и всякаква друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Андай
Джелил Идриз.
4922
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3486 от 7.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1580/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Зарко“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Приста 1, вх. Б,
ет. 5, с предмет на дейност: търговия със строителни материали и нехранителни стоки на едро
и дребно, строително-ремонтни дейности, информационни, консултантски и счетоводни услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Павлина
Димитрова Беджева.
4923
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3488 от 7.XII.2007 г. по ф.д.
№ 1582/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ароби“ – ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Стефан Стамболов 55, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина, търговия с машини, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен и преработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговска
дейност с мебелни аксесоари и обков, разкриване
на магазини и производствени обекти, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионна,
спедиционна, складова, оказионна, рекламна,
лизингова, информационна, програмна дейност,
бартерни и консигнационни сделки, както и
всякаква друга, разрешена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
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срок, със съдружници Исмаил Аръман и Сюлейман Мехмедов Хасанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4924
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1144 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 141/2006
промени за „Геотренд“ – ООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник и управител Антон Михайлов
Андонов; вписва като съдружник и управител
Юксел Сали Зенгин; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Румен Николов
Жеков и Юксел Сали Зенгин заедно и поотделно.
4058
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1125 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 64/2005
промени за „Агата“ – ООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник и управител Йомер Генчер; дружеството се променя на „Агата“ – ЕООД; вписва
предмет на дейност: търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, производство и реализация на селскостопанска продукция в страната и
в чужбина, таксиметрови услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, посредническа дейност, внос и
износ и всякакви дейности, незабранени със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Севдан Радославов Севдалинов.
4059
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1161 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 462/2003
промени за „Т.А.Т.“ – ООД, Тутракан: заличава като управител Пламен Николов Николов;
вписва като управител Грета Петрова Николова;
вписва промяна на адреса на управление от ул.
Беласица 8 на ул. Силистра 54; дружеството ще
се управлява и представлява отуправителя Грета
Петрова Николова.
4060
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1141 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 236/2003
промени за „Консулт – проект – 2003“ – ЕООД,
Силистра: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; заличава като собственик и управител
Николай Христов Донев; вписва като собственик
и управител Елена Йорданова Карамишева, която
ще управлява и представлява дружеството.
4061
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1149 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 285/2007
промени за „Булбилдинг“ – ЕООД, Силистра:
вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като собственик и управител Димитър
Костадинов Дженков; вписва като собственик
и управител Радостина Михайлова Йорданова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва промяна в адреса на управление от ул.
Отец Паисий 33 на ул. Рила 1, вх. А, ет. 1, ап. 3.
4062
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1058 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 507/2007
дружество с ограничена отговорност „Центер
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евро бизнес“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Добрич 138, ет. 2, ап. 8,
с предмет на дейност: маркетинг и консултации
в страната и в чужбина, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Силвиу-Богдан Блидариу
и Иван Димитров Карачоров и се управлява
и представлява от управителя Силвиу-Богдан
Блидариу.
4725
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1020 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 489/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дизайн – проект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Силистра, ул. Въча 5, с предмет
на дейност: производство, търговия и монтаж
на дограма, търговска дейност в страната и вън
от пределите є, както и свързаните с нея спомагателни дейности, производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход,
животни, гъби, диворастящи растения, пчели и
пчелни продукти, транспортна дейност, търговско
посредничество, в т. ч. и по отношение на сделки
с недвижими имоти, фризьорство и козметика,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, търговия с компютри, телефони, телефонни централи, компютърни зали. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Александър Димитров Студенков.
4726
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 952 от 22.Х.2007 г. по ф.д.
№ 456/2007 дружество с ограничена отговорност
„Де Мар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. София 19, с предмет на
дейност: всякакви услуги за населението, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионна,
спедиторска и транспортна дейност в страната и
в чужбина, покупка, строеж, проектиране, дизайн
и обзавеждане на недвижими имоти и всякакви
незабранени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със
съдружници Недялка Дочева Пенчева, Десислав
Димов Пенчев и Марчел Димов Пенчев и се управлява и представлява от управителя Недялка
Дочева Пенчева.
4727
Смолянският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1448 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1891/93 вписа
промени за „Хоули – Пилана“ – ООД, Смолян:
прекратява участието като съдружник на Христо
Енев Христов; приема като съдружник Елиана
Атанасова Койчева.
3386
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1443 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 599/2003 вписа промени
за „Пампорово – хотели“ – ООД, к.к. Пампорово: прекратява участието като съдружници
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на „Евард“ – ООД, „Биоенергетика“ – ЕООД,
„Ривал 5“ – ЕООД, и „Хидроенергетика – България“ – ООД; вписва промяна на наименованието от дружество с ограничена отговорност
„Пампорово – хотели“ – ООД, на еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пампорово – хотели“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Диян Христов Станчев; премества
адреса на управление на дружеството от к.к.
Пампорово, област Смолян, хотел „Перелик“, в
к.к. Пампорово, област Смолян, хотел „Орловец“.
3387
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в регистъра на
търговските дружества промяна по ф.д. № 826/97
за „Профит“ – ООД, Смолян: предметът на дейност занапред е: независим финансов одит на
финансови отчети на предприятия, финансовосчетоводна дейност, организация на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети – годишни, междинни и др., според договореността
със съответния клиент, участие в одиторски
екипи, други дейности, незабранени със закон.
3388
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1444
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 14/2005 вписа промени
за „Дружество за заетост Доспат“ – ООД, гр. Доспат: вписва прехвърляне на 110 дяла по 10 лв. от
капитала на дружеството от съдружника „Родопи
хидро“ – ЕООД, гр. Доспат, на съдружника сдружение с нестопанска цел „Феникс“, гр. Доспат,
съгласно договор за прехвърляне на дружествени дялове от 18.IХ.2007 г.; вписва прекратяване
участието на „Родопи хидро“ – ЕООД, гр. Доспат,
като съдружник в дружеството.
3389
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1470 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 397/2001 вписва промени
за „Стоматологичен център Денталукс“ – ЕООД,
Смолян: променя наименованието на фирмата
на дружеството на „Медико-дентален център
Денталукс“ – ЕООД, Смолян; вписва промяна в
предмета на дейност, като досегашният предмет
се заличава и предметът на дейност е: извършване
на извънболнична специализирана медицинска
дейност, в т. ч. хирургична, терапевтична, детска,
лицево-челюстна хирургия, имплантология, ортопедична и ортодонтска дейност, профилактика,
извършване дейности по здравна промоция и
профилактика, вкл. профилактични прегледи,
свързани с дейността на медицинския център,
консултации, експертиза на временна нетрудоспособност, насочване за консултативна и болнична
помощ, хирургична дейност без обща анестезия,
предписване и разчитане на рентгенови снимки и
лабораторни изследвания, издаване на документи,
свързани с дентални заболявания, обучение на
кадри, осъществяване на търговски сделки за
нуждите на медицинския център по смисъла на
Закона за лечебните заведения.
4063
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписва с решение
№ 1453 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 1599/91 в регистъра за еднолични търговци продажбата на
търговското предприятие на ЕТ „Сечид – Юджин
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Дайлиев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения ведно с фирмата на ЕТ
„Сечид – Юджин Дайлиев – Сашка Дайлиева“,
Златоград.
4728
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва в регистъра на търговските дружества по ф.д. № 69/2003
промени за „Д-р Марио Симеонов – Амбулатория
за индивидуална практика за първична стоматологична помощ“ – ЕООД, Смолян: променя
наименованието на фирмата на „Д-р Марио Симеонов – Амбулатория за първична медицинска
помощ по дентална медицина – индивидуална
практика“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на
дейност: диагностика, лечение, наблюдение, профилактика, консултация, експертиза на временна
нетрудоспособност, предписване на лабораторни
и рентгенови изследвания, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, издаване
на документи, свързани с дентални заболявания,
търговски сделки за нуждите на практиката по
смисъла на Закона за лечебните заведения.
4729
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1450
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 733/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Елит груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Смилян, ул.
Капитан Петко войвода 30, община Смолян, с
предмет на дейност: строителство, проучване, проектиране, ремонт, модернизация, реконструкция
и поддръжка на сграден фонд, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и международна търговия на
едро и дребно с всякакви, незабранени със закон
стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска, дистрибуторска, маркетингова,
рекламна, информационна, консултантска, лизингова дейност, дърводелство и дървообработване,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
производство на селскостопанска и животинска
продукция – изкупуване и пласмент, както и на
билки, гъби и други горски плодове, сервизноремонтно обслужване на битова техника и на
автомобили, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон; дейността ще се
извършва в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Албенов Каменов, Веселин Милков Хаджиев,
Детелин Милков Хаджиев, Здравко Емилиянов
Марангозов, Денислав Ненков Хаджиев и се управлява и представлява от управителя Димитър
Албенов Каменов.
4730
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1449
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 726/2007 вписва в
регистъра за тъговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Мега Макс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Чепинци, община Рудозем, ул. Рожен 21, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, обработен или преработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
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комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски туристически, рекламни,
информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Захри Недков Хаджиев
и Захари Асанов Говедаров и се управлява и представлява от управителя Захари Недков Хаджиев.
4731
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1445
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 725/2007 вписва в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Балкан солар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Смолян, ул.
България 2, с предмет на дейност: планиране,
реализация и експлоатация на фотоволтаични
инсталации, както и свързаните с тях дейности,
вкл. разработки, изследователски и иновационни
дейности и консултации, маркетинг, вътрешна и
външна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, сделки
с недвижими имоти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 10 000 лв., със съдружници Иво Албенов
Царев и Паул Роланд Шандерт и се управлява и
представлява от управителя Иво Албенов Царев.
4732
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1479/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Устрем“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Гара Лакатник,
община Своге, Софийска област, ул. Градище 46,
с предмет на дейност: производство и търговия
с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма
разрешителен или лицензионен режим, търговско
представителство, посредничество и агентство,
консултантски услуги, реклама, внос, износ,
лизингова, складова и спедиционна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон в Република България и в чужбина, а когато има разрешителен
или лицензионен режим – след получаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Светослав Тодоров Георгиев.
3000
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1415/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Глория 2008“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Антон,
Софийска област, ул. Антон Иванов 13, с предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, транспортни услуги,
авторемонтни услуги, както и всякаква друга
дейност, за която няма установена законова
забрана. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Кръстьо
Иванов Кръстев.
3001
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1477/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джуел – Н“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Гара Елин
Пелин, Софийска област, ул. Кирил и Методий
122, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба, търговия с недвижими имоти, търговска продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски и туристически
услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Николай
Михайлов Димитров.
3002
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1478/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „А мбулатория – индивидуална практика за първична дентална
помощ – д-р Георги Ненковски“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Костенец,
Софийска област, ул. Цариградско шосе 56, с
предмет на дейност: извънболнична първична
медицинска помощ, изразяваща се в диагностика,
лечение и рехабилитация на болни в областта на
денталната дейност, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове
изследвания, дентални дейности и манипулации
под свой контрол и отговорност, обема, вида
домашни грижи и помощ за болни, лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
извършване на дейности по здравна промоция и
профилактика, издаване на документи, свързани
с тази дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на
лечение на болен в дома му, хоспитализиране на
пациенти. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Боянов Ненковски.
3003
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1446/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Артемис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Своге,
Софийска област, кв. Дренов, ул. Стефан Караджа 19, с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Георгиос Диикитис.
3004
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1481/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Здраве“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, кв.
Самоково, бл. 29, вх. В, ет. 5, ап. 19, с предмет на
дейност: откриване на частна аптека за продажба
на лекарствени продукти. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Геновева Димитрова Терзийска.
3005
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1480/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Голд инвестмънт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, ул.
Търговска 35, ет. 2, офис 5, с предмет на дейност:
организиране и провеждане на хазартни игри в
игрални казина (след получаване на необходимите
разрешения и лицензии) и всички съпътстващи
дейности, изграждане и експлоатация на заведения
за хазартни игри, вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, маркетингова и
рекламна дейност, дистрибуторска и лизингова
дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, внос и износ, всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 500 000 лв., със
съдружници Бранимир Барух Магрисо и Явор
Йорданов Саздов и се управлява и представлява
от управителя Бранимир Барух Магрисо.
3006
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1404/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пина
цвет – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Пирдоп, Софийска област, ул.
Христо Ботев 44, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Веселинов Михов.
3167
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1472/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Естрада – БГ – ТВ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Костинброд, Софийска област,
ул. Белица 8, с предмет на дейност: рекламна
и импресарска дейност, продуциране на ТВ и
радиопрограми, театрални спектакли, филми и
музикални концерти, посредническа и агентска
дейност на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
туроператорска дейност, доставчик на интернет,
продажба на всякакъв вид стоки и услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и външноикономическа дейност, внос, износ и реекспортни сделки,
всякаква друга дейност, за която няма законова
забрана. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Добрин
Димитров Векилов.
3168
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1433/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Изопласт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, Софийска област, ул. Къпина 4, с предмет
на дейност: строителство на промишлени и
граждански обекти, строително-ремонтни услуги, в т.ч. и полагане на външни и вътрешни
изолации, монтажни работи на всякакъв вид
електро-, силнотокови, слаботокови и свързочни
съоръжения, хотелиерска дейност (при спазване
на установения разрешителен режим), покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти,
вътрешнотърговска дейност, изразяваща се в
покупка на разрешените със закон стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари с автомобилен превоз (при спазване на установения лицензионен
режим), вътрешен и международен туризъм (при
спазване на установения лицензионен режим),
комисионна, спедиционна и складова дейност,
всички останали дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Александър
Игнатов Алексов.
3169
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1468/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ник строй 08“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Димитър Димов 37, с предмет на дейност:
строителство на сгради и съоръжения, покупка
на стоки с цел препродажба, търговска продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски и
туристически услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Божилов Василев.
3170
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1380/2007 вписа
в регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Драгоман турс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Драгоман, Софийска област, ул.
Захари Стоянов 25, с предмет на дейност: хотелиерска и ресторантьорска дейност, мениджмънт,
маркетинг, производство и търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина с промишлени и
хранителни стоки, търговско представителство,
посредничество, агентство, комисионерска, лизингова, рекламна и информационна дейност,
превозваческа и спедиторска дейност, куриерски
услуги и всякакъв вид друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цвета
Славчева Толева.
3171
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 323/2005 вписа промени за
„С В – 2004“ – ООД, Самоков: прекратява участието на Веселин Емилиянов Ванков в дружеството;
едноличен собственик на капитала е Валентина
Стефкова Богданова-Ванкова; вписва промяна на
фирмата на дружеството – „С В – 2004“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
3172
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1380/2005 вписа промени
за „Сити трейд“ – ЕООД, гр. Елин Пелин: прекратява участието в дружеството на Цветомил
Георгиев Каличев; приема като съдружник в
дружеството Красимир Альошев Коцев, като го
вписва като едноличен собственик на капитала;
освобождава като управител на дружеството Цветомил Георгиев Каличев; избира за управител на
дружеството Красимир Альошев Коцев; приема
нов учредителен акт.
3173
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 138/2002 вписа промени
за „Тас – 1“ – ООД, с. Безден: приема Цветелина
Иванова Дурева като съдружник; прекратява
участието в дружеството на Райна Тотева Пантева-Санино и я освобождава като управител;
избира Цветелина Иванова Дурева за управител,
която ще представлява дружеството заедно и поотделно с Филип Любенов Дурев; вписва изменен
дружествен договор.
3174
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 78/2006 вписа промени
за „Мангалджиев – Билколек“ – ООД, Самоков:
прекратява участието като съдружник в дружеството на Жулиета Василева Мангалджиева; едноличен собственик на капитала и представляващ
дружеството е Никола Димитров Мангалдижев;
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вписва промяна на фирмата на дружеството от
„Мангалджиев – Билколек“ – ООД, на „Мангалджиев – Билколек“ – ЕООД; вписва промяна
на предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти; приема нов учредителен
акт на дружеството.
3175
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1383/2006 вписа промени
за „Планис“ – ЕООД, Своге: приема като съдружник в дружеството Васко Иванов Връбчев;
вписва промяна на фирмата на дружеството от
„Планис“ – ЕООД, на „Планис“ – ООД; избира
за управител Васко Иванов Връбчев; дружеството
се представлява от управителите Николай Иванов Корназов и Васко Иванов Връбчев заедно;
приема нов дружествен договор.
3176
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1226/2007 вписа промени
за „Униленд“ – ЕООД, Ботевград: премества седалището и адреса на управление от Ботевград,
ул. Г. Бенковски 8, в София, район „Овча купел“,
ул. Народно хоро 60, вх. А, ет. 1, ап. 1; приема
нов учредителен акт на дружеството.
3177
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1054/2006 вписа промени
за „Елит Консулт – АДВ“ – ООД, Самоков: прекратява участието като съдружник на Валентина
Стефкова Богданова-Ванкова и я освобождава
като управител на дружеството; приема като
съдружник в дружеството Тодор Димитров Даганов; дружеството се управлява и представлява от
управителя Десислава Василева Ласкина; приема
нов дружествен договор.
3178
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 274/2005 вписа промени
за „Релф Дивелопмънтс“ – ЕООД, с. Шипочане: приема като съдружник в дружеството Ан
Дженифър Релф; вписва промяна на фирмата на
дружеството от „Релф Дивелопмънтс“ – ЕООД,
на „Релф Дивелопмънтс“ – ООД; приема нов
дружествен договор.
3179
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 231/2004 вписа промени
за „Микра – КМ“ – ЕООД, Ботевград: вписва
промяна в адреса на управление от Ботевград,
бул. Цар Освободител 22, вх. Б, ет. 3, ап. 23, на
Ботевград, ул. Илия Стоянов 3; вписва промени
в учредителния акт на дружеството.
3180
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 304/97 вписа
промени за „Варум“ – ООД, Своге: деноминира
капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на
5000 лв.; прекратява участието като съдружник
на Валери Георгиев Ценов и го освобождава като
управител; едноличен собственик на капитала и
представляващ дружеството е Румен Кирилов Ра-
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доев; вписва промяна на фирмата на дружеството
от „Варум“ – ООД, на „Варум“ – ЕООД; приема
нов учредителен акт на дружеството.
3181
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.IV.2005 г. по ф.д. № 411/2005 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Искър 2005“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Своге, ул. Горски пътник
5, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, лизинг,
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, архитектурна и строителна дейност, административноправни услуги
(без процесуално представителство), вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство, посреднически и консултантски услуги (без правни),
годишни технически прегледи на МПС и автосервиз, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети за бита, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тихомир
Николаев Георгиев и Венцислав Борисов Янков
и се управлява и представлява от управителя
Тихомир Николаев Георгиев.
3182
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1427/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „В и К партнърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Бачо
Киро 3, с предмет на дейност: строителна дейност,
превозна, туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност, рекламна и информационна
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни и лизингови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, маркетингова
и внедрителска дейност, добиване, преработка,
обработка, вътрешно- и външнотърговска дейност
с дървен материал, счетоводна дейност, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Борислав Владимиров Михайлов и
Катерина Димитрова Димитрова-Гюрова и се
управлява и представлява от управителя Борислав
Владимиров Михайлов.
3183
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1215/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сантиаго груп“ – ЕООД,
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със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул.
Иван Вазов 22, вх. Б, ет. 4, ап. 29, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с промишлени
и хранителни стоки, стоки за бита и стоки за
широко потребление, производство, преработка,
изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, външнотърговска дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, строителство и
строително предприемачество, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Попов.
3184
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1461/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Меа дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Божурище, ул. Далия 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, проектиране,
строителство или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, консултантска
дейност, всички незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Милослав
Александров Найденов.
3185
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 1452/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Петя – 87“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин,
ул. Неофит Бозвели 2, с предмет на дейност:
авторемонтна дейност, леко- и тежкотоварни превози на стоки и пътници в страната и в чужбина,
спедиторски услуги, комунално-битови услуги,
производство и търговска дейност със стоки за
бита, хранителни произведения, безалкохолни напитки, спиртни и други производни за обществено
хранене, производство, изкупуване, преработка
и търговска реализация на селскостопанска
продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, реекспорт,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Емил
Първанов Боев.
3186
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1467/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Геоимпекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, кв.
Самоково, бл. 27, вх. Д, ет. 5, ап. 14, с предмет
на дейност: строителство и всякакъв вид строително-ремонтни работи, производство и търговия
с промишлени и хранителни стоки, търговия с
алкохолни стоки и тютюневи изделия, всякакъв
вид комунално-битови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство,
таксиметрова и транспортна дейност, реклама,
информационна и туристическа дейност, търговия
с недвижими имоти, спедиторство, селскостопанска дейност, внос и износ на стоки и всякакъв вид
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Георги Ангелов Шопов.
3187
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1495/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Здравстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, ул.
Генерал Раздишевски 68, с предмет на дейност:
строителство и всякакъв вид строително-ремонтни
работи, производство и търговия с промишлени
и хранителни стоки, търговия с алкохолни стоки
и тютюневи изделия, всякакъв вид комуналнобитови услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
хлебопроизводство и сладкарство, таксиметрова и
транспортна дейност, рекламна, информационна
и туристическа дейност, търговия с недвижими
имоти, спедиторство, селскостопанска дейност,
внос и износ на стоки и всякакъв вид дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Здравко Тодоров Стоянов.
3913
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1498/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мими и
фамилия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, Софийска област, ул.
Тунджа 19, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, разкриване на
кафенета и барове, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини,
преработка на селскостопански млечни продукти, търговия с хранителни стоки, безалкохолни
напитки, алкохолни напитки, млечни напитки,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортни услуги, търговско
представителство и посредничество, рекламна дейност, строителна и монтажна дейност на сгради,
съоръжения и инсталации за тях, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Даниела Бойкова Душкова.
3914
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 1386/2007 вписа промени
за „Ариман“ – ЕООД, с. Трудовец: премества седалището и адреса на управление от с. Трудовец,
ул. Дунав 2, в Ботевград, пл. Саранск 9; приема
нов учредителен акт на дружеството.
3915
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 263/2007 вписа промени за
„Аеротехника – Кирилов“ – ЕООД, гр. Сливница:
прекратява участието като едноличен собственик
на капитала на Кирил Минков Кирилов и го
освобождава като управител и представляващ
дружеството; вписва като едноличен собственик
на капитала Мая Йорданова Кирилова, която ще
управлява и представлява дружеството; приема
нов учредителен акт на дружеството.
3916
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 620/2006 вписа промени за
„Амбулатория за групова практика за извънболнична първична стоматологична помощ – Алгея
груп“ – ООД, гр. Елин Пелин: вписва промяна на
наименованието на дружеството от „Амбулатория
за групова практика за извънболнична първична
стоматологична помощ – Алгея груп“ – ООД,
на „Амбулатория за групова практика за извънболнична първична помощ по дентална медицина – Алгея груп“ – ООД; допълва фамилията
на съдружника Яна Вилиянова Попандреева на
„Яна Вилиянова Попандреева-Донева“; вписва
изменен и допълнен дружествен договор.
3917
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1161/2005 вписа промени
за „Алба БГ“ – ЕООД, Самоков: прекратява участието като едноличен собственик на дружеството
на Албена Любенова Пейчева; вписва като едноличен собственик „Ариес ИН“ – ЕООД, София
(рег. по ф.д. № 19054/2007 на СГС); освобождава
Албена Любенова Пейчева като управител на
дружеството; избира Станислав Иванов Начев
за управител на дружеството, който ще го представлява; приема нов учредителен акт.
3918
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 870/2005 вписа промени
за „Деватранс“ – ООД, с. Мирково: прекратява
участието като съдружник в дружеството на
Цветанка Петкова Йотина; приема Емил Борисов
Йотин като съдружник в дружеството; освобождава Цветанка Петкова Йотина като управител
и представл яващ дру жеството; избира Петя
Емилова Йотина за управител и представляващ
дружеството; приема нов дружествен договор.
3919
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 122/2005 вписа промени
за „Тотал – Р – Р“ – ООД, Самоков: прекратява
участието като съдружник в дружеството на Румен
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Николов Николов; приема Валентин Георгиев
Николов като съдружник в дружеството; вписва
изменен и допълнен дружествен договор.
3920
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1018/2004 вписа промени
за „Пунта Прима“ – ЕООД, Своге: избира за управител Антонио Изкиердо, който ще представлява
дружеството заедно и поотделно с досегашния
управител Лиляна Стоилова Танчева; вписва
изменен учредителен акт.
3921
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ във връзка с решение
№ 1465 от 20.IХ.2007 г. на Сливенския окръжен съд
вписа промяна за „Миролио България“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 1169/2007): премества седалището
и адреса на управление от Сливен в гр. Елин
Пелин, Софийска област, бул. Витоша 48.
3922
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1045/96 вписа промени за
„Ривал“ – ООД, Самоков: прекратява участието
като съдружници в дружеството на Светослав
Тотев Радев и Добромир Андреев Далеков; вписва Георги Йорданов Терзийски като едноличен
собственик на капитала; вписва промяна на
фирмата на дружеството от „Ривал“ – ООД, на
„Ривал“ – ЕООД; приема нов учредителен акт.
3923
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 176/2001 вписа
промени за „Неострой – 2001“ – ООД, Своге:
прекратява участието като съдружник в дружеството на Надя Ангелова Радоева; вписва Валери Георгиев Ценов като едноличен собственик
на капитала; вписва промяна на фирмата на
дружеството от „Неострой – 2001“ – ООД, на
„Неострой – 2001“ – ЕООД; приема нов учредителен акт.
3924
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 455/2002 вписа промяна
за „Дентамондиа – А мбулатори я за индивидуална практика за първична стоматологична
помощ“ – ЕООД, Своге: вписва промяна на
наименованието на дружеството от „Дентамондиа – Амбулатория за индивидуална практика за
първична стоматологична помощ“ – ЕООД, на
„Дентамондиа – Амбулатория за индивидуална
практика за първична дентална медицинска
помощ“ – ЕООД.
3925
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
12.ХII.2007 г. по ф.д. № 1160/2002 вписа промени
за „Флоран – 2“ – ООД, с. Мирково: прекратява
участието като съдружник в дружеството на
Цветанка Петкова Йотина; приема Емил Борисов Йотин за съдружник; освобождава Цветанка
Петкова Йотина като управител и представляващ
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дружеството; избира Петя Емилова Йотина за
управител и представляващ дружеството; приема
нов дружествен договор.
3926
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 809/2006 вписа промени
за „Просистем – 3“ – ООД, Ботевград: освобождава Боян Георгиев Гетов като управител на
дружеството; избира Димитър Иванов Йотов за
управител и представляващ дружеството.
3927
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1496/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Логе“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Сливница,
Софийска област, пл. Александър Стамболийски
2, с предмет на дейност: внос на леки и товарни
автомобили и резервни части – нови и втора
употреба, търговия с твърди и течни горива,
производство, внос, износ, търговия на едро и
дребно с промишлени и битови стоки и суровини,
продажба, търговия и производство на всякаква
селскостопанска и животинска продукция, всякакви стоки от леката и хранително-вкусовата
промишленост, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, продажба на тютюн и алкохол,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, консигнационни, складови
сделки, кетеринг, инженерингова, мениджърска,
маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешен и международен
транспорт, всякаква друга търговска дейност, за
която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Генади Асенов Генадиев.
3928
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 1494/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дру жество с ограничена отговорност „Дали
76“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Самоков, ул. Георги Раковски 13, с предмет на
дейност: организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, транспортна дейност,
производство на хранителни и селскостопански
стоки с цел продажба, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина с всякакви разрешени
стоки, внос, износ, като дейностите, за които се
изисква разрешение, ще се осъществяват след
получаването на такова от компетентни органи
и всякаква друга дейност и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йордан
Венцеславов Димитров.
3929
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 890/95 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Мария Широканска – Костадин Широкански“ – гр. Златица, от
Костадин Димитров Широкански като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на ЕТ „Широкански – Маргарита Димитрова“
(рег. по ф.д. № 1450/2007).
3930
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4281 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2053/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интерфейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови
62, вх. 0, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
превозни сделки и услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, таксиметрови и хотелиерски услуги, внос и износ на стоки, внос и търговия със
стоки и материали на едро и дребно и всякакви
други разрешени със закон дейности, а когато
има разрешителен режим – след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Добромир
Петков Грозев.
3709
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4283 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 2055/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Инвестинг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Съединение 33, ет. 2, ап. 5, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
хранителни стоки, безалкохолни напитки, сладкарски изделия, ресторантьорство и всякаква
друга незабранена от Търговския закон дейност,
по предмет и обем изискваща водене по търговски
начин, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петър Димитров Марков и Димитър Петров
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
3710
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3886
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2745/97 вписа промени
за „Агроресурс – М“ – АД, Стара Загора: вписва
промяна на адреса на управление – Стара Загора,
ул. Парчевич 50, ет. 2; вписва промяна в наименованието – „Агрос – БГ“ – ЕАД; прилага заверено
копие на изменения устав на дружеството.
3644
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3900
от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 2948/95 вписа промени
за „Севт“ – АД, Казанлък: вписва увеличаване на
капитала от 475 200 лв. на 1 900 800 лв., разпре-
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делен в 1 900 800 безналични поименни акции
с номинална стойност 1 лв.; прилага заверено
копие на изменения устав на дружеството.
3645
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3685 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1553/98
вписа промени за „Загора Финакорп“ – АД, Стара
Загора: вписва промяна в представителството на
дружеството – дружеството ще се представлява
и управлява от изпълнителните директори Генчо
Иванов Генчев и Даниел Руменов Гаргов заедно;
прилага заверено копие на изменения устав на
дружеството; допуска и прилага проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г.
3646
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3777 от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 4001/91 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дечко Колев – Ида“ – Стара Загора,
представлявано от Дечко Иванов Колев, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Металик“ – АД, Стара Загора.
3647
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4161 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1227/2006 вписа
промени за „Белчева консулт“ – ЕООД: допълва
предмета на дейност с „посредническа дейност
по наемане на работа за Република България
(след получаване на съответния лиценз)“; прилага
заверено копие от изменения учредителен акт.
3648
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4162 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1459/2006 вписа промени за „КИХ“ – ООД: вписва промяна
на адреса на управление – Казанлък, ул. Цар
Иван Шишман 23, вх. Б, ет. 6, ап. 33; приема
за съдружник Георги Василев Иванов; вписва
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
съдружниците Петър Николов Косев и Галина
Йорданова Димитрова-Косева; освобождава управителя Галина Йорданова Димитрова-Косева;
дружеството ще се представлява и управлява от
Илко Лилянов Христозов; прилага заверено копие
от изменения дружествен договор.
3649
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. вписа по ф.д. № 1811/97 заличаването
на „ДНТ“ – ООД, Стара Загора.
3650
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4188 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1685/2001 вписа
промени за „Си Ен – трейдинг“ – ООД: вписва
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
съдружника Динка Петкова Атанасова; вписва
промяна в наименованието – „Си Ен – трей
динг“ – ЕООД; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик Светлана
Димитрова Влайкова; прилага заверено копие от
изменения учредителен акт.
3651
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3983
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1892/2007 вписа друже-
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ство с ограничена отговорност „Тадеа“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Ген. Гурко 29, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща) и превозни
сделки, вкл. международен превоз, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон, изискващи търговски начин на водене,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Татяна
Стоянова Драгиева и Диана Ненова Цанева и
се управлява и представлява от Диана Ненова
Цанева.
3652
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4178 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2002/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Галиано – Елит“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ген. Иван Пашинов
26, вх. А, ет. 6, ап. 34, с предмет на дейност:
търговия, производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламни, информационни,
програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и
всякаква друга помощна или съпътстваща дейност
при спазване на нормативно установения ред, а
когато има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Таня
Тенева Костова и Галин Пенков Славов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
3653
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4179 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2003/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ветрегистр“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Майор Т. Кавалджиев 3, вх. А, ап. 24, с предмет на дейност: услуги
при подготовка на документи за регистрация на
ветеринарни препарати, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, туристически
дейности, хотелиерство, ресторантьорство, тур
операторска и туристическа агентска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Нина Геннадиевна Кирюхина.
3654

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4181 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2005/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Звезда 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Средна гора 2,
вх. А, ет. 3, ап. 44, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговска дейност с храни и напитки и всички
останали незабранени със закон дейности, организирани като предприятие, което по предмет и
обем изисква делата му да се водят по търговски
начин, при спазване на съответните разрешителни
и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Петър Христов Петров.
3655
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3715 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 2768/95 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Габровница“ – АД.
3656
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 2467/99 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието „Интервега хотели и курорти“ – ООД, представлявано
от Кръстьо Николов Янев, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Оптикъл сторидж“ – АД, Стара Загора.
3657
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 4168 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 761/2005 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Млечен път“ – АД, Казанлък.
3658
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3264 от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 1142/2001
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Берое инженеринг“ – АД, Стара Загора.
3659
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 4130 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1680/2003
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Евроинвест 2003“ – АД, Стара Загора.
3660
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3392
от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 2768/95 вписа промени
за „Габровница“ – АД, с. Горно Сахране: прекратява упълномощаването на прокуриста Якуб
Ергин Тьорен; упълномощава прокуриста Чаатай
Пийадеджи, който ще представлява и управлява
дружеството.
3661
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4180 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2004/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Арх. Христо Димов 28, вх. 0, ет. 1
ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки или други вещи с цел
продажба, търговия в страната и в чужбина с
хранителни, потребителски, промишлени стоки,
селскостопанска продукция и нейни производни,
консигнационна търговия с художествени произведения и стоки на леката промишленост, вкл.
хранителни, текстилни стоки, стоки за бита, обзавеждане, облекла, ел. уреди, външнотърговска,
проектантска, рекламна, експортна, транспортна,
строително-предприемаческа, информационна,
програмна дейност или предоставяне на други
услуги, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни
(без поща), складови, туристически и превозни
сделки и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тодорка Йорданова Славчева.
3662
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4228 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2028/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ботев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Тъжа, ул. Слънчева 3, с предмет
на дейност: производство и търговия на едро и
дребно с безалкохолни напитки, транспортни
услуги и всякаква друга незабранена със закон
дейност, по предмет и обем изискваща водене
по търговски начин, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след полуаване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Христо Стефанов Ботев.
3663
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4220 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2020/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фешън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Мусала 22, вх. Б, ет. 6,
ап. 17, 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, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, фризьорски и
козметични услуги, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, незабранени от ТЗ, а
когато има разрешителен режим, след снабдяване
със съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Галя Дечева Василева.
3664
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4218 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2018/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„АРД трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II
№ 107, ет. 1, ап. 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,
хотелиерски и туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, внос-износ,
транспортна дейност, лизинг и всякакви други
търговски сделки или дейности, незабранени
със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим, след издаване на лиценз или
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Александър Руменов Димитров.
3665
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4196 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2014/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дим груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Горно Сахране, ул. Съединение 18,
с предмет на дейност: покупка на всички видове
стоки или други вещи, незабранени със закон,
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки, незабранени със закон, с цел
продажба в страната и в чужбина, транспортна,
вкл. и международен транспорт, комисионна,
складова, лизингова, туристическа, рекламна и
ресторантьорска дейност (всички като предприятие по смисъла на ТЗ), търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост, а когато
има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Неделчев Неделчев.
3666
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4195 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 2013/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ем кон
цепт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Ген. Гурко 24, ет. 3, с предмет
на дейност: покупко-продажба на авточасти,
консумативи и аксесоари за моторни превозни
средства, сервизна дейност, тенекеджийство,
автомонтьорство и бояджийство, гаранционна и
следгаранционна поддръжка, търговско представителство, вътрешно- и външнотърговска дейност
с всички видове стоки, машини и суровини, покупка и ремонт на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, лицензионни, инвестиционни
сделки, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след получаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Герасим Иванов Илиев и Димитър
Иванов Иванов и се управлява и представлява
от Герасим Иванов Илиев.
3667
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4189 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2007/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Коцето“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Георги Раковски 1, с
предмет на дейност: строителство и инвестиции,
реализация на готов строителен продукт, земеделие, външна и вътрешна търговия, внос и износ
на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, производство, изкупуване,
преработка и продажба на селскостопанска и
хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство,
на всички видове промишлени изделия и стоки
за бита, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, таксиметрови
услуги, маркетинг, инженеринг и инвестиции в
посочените дейности в страната и в чужбина и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Коста
Стоянов Костов.
3668
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4194 от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2012/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инженерно бюро – Лотар Райхвер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Августа Траяна 14, ет. 8, ап. 23, с предмет
на дейност: консултантски и инженерингови
услуги в областта на енергетиката, вкл. и подбор на персонал, търговско представителство
и посредничество, комисионни и спедиционни
(без поща) сделки и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон, и такива под
формата на предприятие, по предмет и обем
изискващо делата му да се водят по търговски
начин по законоустановения ред, а когато се
изисква лиценз или разрешителен режим, след
издаване на съответното разрешение или лиценз
по нормативноустановения ред. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Еберхард Лотар Райхвер.
3669
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3199
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1455/95 вписа промени за
„Фермер – 2000“ – ЕАД, Стара Загора: вписва увеличаване на капитала на 867 356 лв., разпределен
в 867 356 поименни акции с номинална стойност
1 лв.; вписва промяна в наименованието – „Фермер – 2000“ – АД; освобождава управителя Ян
Ререн Зундер; избира за член на съвета на директорите „ДИБ“ – ЕООД, Стара Загора; дружеството
ще се представлява и управлява от членовете на
съвета на директорите Николай Петров Петров и
„ДИБ“ – ЕООД, действащи заедно и поотделно;
при подписване на договори и извършване на
плащания над 500 лв. дружеството ще се пред-
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ставлява и управлява от Николай Петров Петров
и „ДИБ“ – ЕООД, действащи заедно; прилага
заверено копие от изменения устав.
3670
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3833
от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 480/97 вписа промяна
за „Пи Ес Ай“ – АД, Стара Загора: освобождава изпълнителния директор Ангел Димитров
Георгиев.
3671
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 3260 от 25.IХ.2007 г. по ф.д. № 1286/2002
вписа промени за „Кълвача инвестмънт“ – АД:
вписва промяна на седалището и адреса на
у правление – к у рортно селище Казанлъшк и
минерални бани, община Казанлък, ул. Извора;
прилага заверено копие на изменения устав;
допуска прилагането на проверения и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3672
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 3261 от 25.IХ.2007 г. по ф.д. № 1285/2002
вписа промени за „Кълвача мениджмънт“ – АД:
вписва промяна на седалището и адреса на
у правление – к у рортно селище Казанлъшк и
минерални бани, община Казанлък, ул. Извора;
прилага заверено копие на изменения устав;
допуска прилагането на проверения и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3673
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3677 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 4722/91
вписа промени за „Завод за каучукови уплътнители“ – АД: освобождава члена на съвета на
директорите Митко Тодоров Динев; избира за
член на съвета на директорите Антон Стоянов
Андронов; допуска прилагането на проверения и
приет годишен финансов отчет на дружеството
за 2006 г.
3674
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3883 от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 745/2004 вписа промени за
„Стандарт профил България“ – АД, Стара Загора:
освобождава члена на съвета на директорите и
изпълнителен директор Моиз Зилберман; избира
за член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Халим Гюлгьонюл с пълномощия от
трета степен с изключение на документи и операции, подписани от лица, притежаващи право
на отделен подпис от първа и втора степен, тази
група включва следните пълномощия: извършване на операции или подписване на документи,
подавани в банки, областни управления, общински
съвети, учреждения, предоставящи пощенски и
телефонни услуги, пожароохранителни органи,
учреждения по труда, управления за социално
осигуряване, данъчни управления и други държавни
учреждения, всички документи, издавани от страна
на дружеството, договори и юридически сделки,
подписвани и извършвани от името на дружеството
и удостоверяващи задължеността; указаните документи и операции ще бъдат действителни при
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условия, че са подписани поотделно от страна
на който и да е един от членовете на съвета на
директорите Окан Йълмаз и Халим Гюлгьонюл.
3675
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 3299 от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1130/2001
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Строителство и монтаж 2000“ – АД,
Стара Загора.
3676
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3446 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 2212/96 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Верея пласт“ – АД, Стара Загора.
3677
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2758 от 26.IХ.2007 г. по ф.д. № 2148/2000
допуска прилагането в търговския регистър на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Самара – 98“ – АД, Стара Загора.
3678
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3556
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 3524/93 вписа промени
за „Газоснабдяване Стара Загора“ – АД, Стара
Загора: вписва увеличаване на капитала на
9 010 000 лв., разпределен в 18 020 обикновени
поименни акции с номинална стойност 500 лв.;
вписва промяна в наименованието – „Газоснабдяване Стара Загора“ – ЕАД; вписва промяна в
предмета на дейност: инвестиране, проектиране,
изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани
с използването на природен газ, на територията
на община Стара Загора и продажба на природен
газ и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; прилага към делото заверено копие от
изменения устав.
3679
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3858 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 597/96 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Таис – 91“ – АД, Казанлък.
3680
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3859 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1892/97 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Бизнес център“ – АД, Стара Загора.
3681
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3709 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 3064/92 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„НИТИ“ – ЕАД, Казанлък.
3682
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 2699 от 26.IХ.2007 г. по ф.д. № 2962/95 допуска
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прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Тракийски памук“ – АД, Стара Загора.
3683
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3962 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 1008/98 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Благоустройство – 99“ – АД, Стара Загора.
3684
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 4104 от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1672/98
вписа промени за „ЗИНО – 98“ – АД, Казанлък:
освобождава члена на съвета на директорите
Петко Брайков Петков; избира за член на съвета
на директорите Петър Стефанов Павлов; вписва
прилагането на проверения и приет годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3685
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3861 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 269/99 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Загора холд“ – АД, Стара Загора.
3686
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3857 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 507/2002 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Химическо чистене – ГМК“ – АД, Казанлък.
3687
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 3746 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1387/97 допуска
прилагането в търговския регистър на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Канеза“ – АД, Казанлък.
3688
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3678 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1295/2006 вписа промени за
„Загора сити“ – АД, Стара Загора: освобождава
члена на съвета на директорите Митко Тодоров
Динев; избира за член на съвета на директорите
„Дива – 90“ – ООД, Стара Загора; дружеството
ще се представлява и управлява от изпълнителния директор „Дива – 90“ – ООД, с представител
при изпълнение на функциите му като член на
съвета на директорите Митко Тодоров Динев или
от председателя на съвета на директорите Ирина
Василевна Динева заедно и поотделно.
3689
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3901 от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 1203/92 вписа промени за
„Арсенал“ – АД, Казанлък: освобождава члена на
съвета на директорите Стоян Найденов Велчев;
избира за член на съвета на директорите Йордан
Драганов Йорданов.
3690
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 4013
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1111/97 вписа промени
за „Автотрансинвест“ – АД, Стара Загора: осво-
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бождава члена на съвета на директорите Николай
Стефанов Атанасов; избира за член на съвета на
директорите Добрина Иванова Иванова.
3691
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3708
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1430/99 вписа промени
за „Професионален футболен клуб Берое“ – АД,
Стара Загора: освобождава членовете на надзорния съвет „Финансово-индустриален концерн
АКБ – Форес“ – ХАД, София, представлявано от
Николай Йорданов Банев, „Туристически холдинг Русалка холидейз“ – АД, представлявано от
Евгения Златева Генчева, и „АКБ Актив“ – АД,
София; освобождава члена на управителния съвет
Злати Генчев Дапчев.
3692
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3606 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1224/2005
вписа промени за „Еф Ейч – България“ – АД,
Стара Загора: освобождава членовете на съвета на директорите Милен Георгиев Илиев и
Станимир Ташев Русев; избира за членове на
съвета на директорите Иванета Динкова Пенева и „Инвестиционна група Евразия“ – АД,
Стара Загора, с изпълнителен директор Златка
Йорданова Кожу харова-Господинова; вписва
промяна в представителството – дружеството ще
се представлява и управлява от изпълнителния
директор „Инвестиционна група Евразия“ – АД,
Стара Загора, представлявано от Златка Йорданова Кожухарова-Господинова; допуска и вписва
прилагането на проверения и приет годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3693
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3718 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 3042/95
вписа промени за „Пресков“ – АД, Стара Загора:
освобождава члена на съвета на директорите Стефан Иванов Недялков; избира за член на съвета
на директорите Антон Стоянов Андронов; вписва
промяна в представителството – дружеството ще
се представлява и управлява от изпълнителния
директор Митко Тодоров Динев, от председателя
на съвета на директорите Антон Стоянов Андронов и от назначения прокурист Стойчо Тонев
Стоев при условията на учредената прокура заедно
и поотделно; допуска и вписва прилагането на
проверения и приет годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.
3694
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3679 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1092/2001
вписа промени за „Бриз – 2“ – АД, Стара Загора:
освобождава членовете на съвета на директорите
Митко Тодоров Динев, Теодора Миткова Динева
и Стефан Иванов Недялков; избира за членове
на съвета на директорите Ирина Василевна Динева, „Дива – 90“ – ООД, Стара Загора, и Георги
Димитров Петров; вписва промяна в представителството – дружеството ще се представлява
и управлява от изпълнителния директор Ирина
Василевна Динева и председателя на съвета на
директорите „Дива – 90“ – ООД, чрез определения представител при изпълнение на функциите
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му като член на съвета на директорите – Митко
Тодоров Динев, заедно и поотделно; допуска и
вписва прилагането на проверения и приет годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3695
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4008 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 1912/2007 вписа акционерно дружество „Табак груп деливъри“ – АД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 106, вх. В,
ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: транспортна и
спедиторска (без поща), инвестиционна и производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредничество, агентство, представителство в страната и в чужбина и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 100 000
поименни акции с номинална стойност 10 лв.,
с едностепенна форма на управление – съвет
на директорите в състав: Мирослав Димитров
Праматаров, Стефан Неделчев Георгиев и Георги
Димитров Видолов, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Стефан Неделчев
Георгиев и от председателя на съвета на директорите Георги Димитров Видолов заедно.
3696
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3731 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1778/2007 вписа
акционерно дружество „Нео Агро Тех“ – АД, със
седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул.
Митьо Станев 1, с предмет на дейност: проектиране и провеждане на инженерни, мелиоративни,
селскостопански, горскостопански и други мероприятия за рекултивация на нарушени терени,
придобиване и обработка на земеделски земи,
обработка, складиране, превоз и реализация
на селскостопанска продукция, изготвяне на
екологични проекти и експертизи, подготовка и
реализиране на инвестиционни проекти за използване на биоенергийни и технически култури
(след получаване на разрешени или лиценз за
съответната дейност в предвидените със закон
случаи) и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с
номинална стойност 1 лв., с едностепенна форма
на управление – съвет на директорите в състав:
Павел Славов Павлов, Богдан Дичев Прокопиев,
„Енемона“ – АД, Козлодуй, представлявано от
Илиан Борисов Марков, „Ескона консулт“ – ООД,
София, представлявано от Александър Ставрев
Пинелов, и „Студио за инвестиционно проектиране“ – ООД, Козлодуй, представлявано от
Десислава Петрова Ташева, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Богдан
Дичев Прокопиев.
3697
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4226 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2026/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пегас 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Калояновец, ул. Комсомолска 8,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
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стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Пенчо
Динев Динев.
3698
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4229 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2029/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. 23-ти пехотен шипченски
полк 26, вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с облекло, бельо, обувки,
парфюмерия, козметика и сувенири и всякаква
друга дейност, която по предмет и обем изисква
воденето є да става по търговски начин, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Николина
Тодорова Великова.
3699
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4231 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2031/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „КРМ арт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, ул. Господин
Михайловски 79, вх. 0, ет. 9, ап. 35, с предмет
на дейност: рекламна дейност, видео-, аудио- и
печатна реклама, връзки с обществеността, информационно обслужване, външна и вътрешна
търговия с промишлени и непромишлени стоки,
търговско представителство и посредничество
и всякаква друга производствена и търговска
дейност, незабранена със закон, а когато има
разрешителен режим или се изисква лиценз,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Марийка
Стойнова Нанева.
3700
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4242 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 2036/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Флора маркет“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, кв. Зора,
ул. Хрищян войвода 15, вх. 0, ап. 7, с предмет на
дейност: търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламни, информационни,
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програмни услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, всякаква
друга помощна или съпътстваща дейност при
спазване на нормативно установения ред, а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Йовко
Атанасов Атанасов.
3701
page 3
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4243
от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2037/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Еъруан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Гладстон 57, вх. В, ет. 1, ап. 51, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, превозни сделки в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, складови, импортно-експортни сделки,
хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим за определена дейност,
след получаване на съответното разрешение.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Красимир Тошев Дончев, Пламен Велков Митев и Иванка Илиева
Драгиева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
3702
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4293 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2065/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мега груп 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Венец, 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, в
т.ч. земеделски продукти и др., животновъдство,
производство и търговия с тютюн и тютюневи
изделия, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, вкл. и таксиметрови услуги, комисионни и спедиционни (без поща), складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки
и сделки по предоставяне на други услуги (по
законоустановения ред), строителство и всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон,
а когато има разрешителен или лицензионен режим, след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Генади
Дамянов Гинев.
3703
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4244 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2038/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аутдор медиа“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Поручик Кисьов
1, с предмет на дейност: рекламна, издателска и
печатна дейност, изработка и монтаж на рекламни материали и съоръжения, търговия на едро и
дребно с промишлени стоки в първоначален или
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преработен вид, внос и износ на стоки, строителна
и строително-монтажна дейност, ресторантьорска
и хотелиерска дейност, търговия и управление
на недвижими имоти, спедиторска дейност (без
поща), комисионна, лизингова, транспортна,
складова дейност и всякаква друга незабранена
със закон дейност в страната и в чужбина, а
когато се изисква лиценз, след получаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Диляна
Йорданова Димитрова.
3704
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4245 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 2039/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стара
Загора 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 74,
с предмет на дейност: строителни, монтажни и
инсталационни работи, в т.ч. доставка на материали, машини и съоръжения, изпитания, организационни, координационни дейности и процедури
по приемане и въвеждане в експлоатация на
обекти и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Байер – Н“ – ЕООД, представлявано
от Добромир Нейков Нейков, „Елми“ – ООД,
представлявано от Антон Димов Тончев, „Конкордия“ – ЕООД, представлявано от Михаил
Богомилов Методиев, „Инекс монтажи“ – ООД,
София, представлявано от Георги Димитров
Калинов, и „Мела“ – ООД, Варна, представлявано от Божидар Хараламбиев Миновски, и се
управлява и представлява от управителя Михаил
Богомилов Методиев.
3705
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4193 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 2011/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ерглон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ул. Д-р Петър Берон 19,
ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: консулт, дизайн, разработка и дистрибуция на електронни
продукти, комисионна търговия, разкриване на
търговски обекти, внос и износ, търговско посредничество и представителство на български
и чуждестранни юридически лица и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим или се изисква лиценз,
след снабдяване със съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Живко
Костадинов Старчев.
3706
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4263 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 2042/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Габи – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ангел Кънчев
59, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), 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 всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след получаване
на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Марина Красимирова
Иванова.
3707
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4265 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 2044/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зорница 2003“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Еленино, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, посредничество и сделки с недвижими имоти,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строително проектиране,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, складова, транспортна, таксиметрова
и превозна дейност, производство и търговия със
селскостопанска продукция, външноикономическа дейност, експорт и реекспорт и всякакви
други търговски дейности и услуги, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Желка Илиева Асенова.
3708
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4239 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 2033/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Булстрой – ВТП“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, бул. Митрополит М.
Кусев 7, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, производство на
стоки с цел продажба, търговско прдставителство и посредничество, спедиционни, складови,
бартерни и консигнационни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след издаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Валентин Желев Желев, Тодор Желев
Тодоров и Пламен Дечев Дечев и се управлява и
представлява от Валентин Желев Желев.
4925
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4261 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 2040/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мистик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики
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166, вх. А, ет. 4, ап. 75, с предмет на дейност:
външнотърговска дейност във всичките є форми,
бартерни сделки, експорт, импорт и реекспорт,
производство, изкупуване, преработка и продажба
на едро и дребно на хранителни, промишлени,
селскостопански стоки, стоки за бита и други
вещи, на стоки от собствено производство, лицензионни, спедиционни (без поща), комисионни,
консигнационни, складови и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество и
всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим,
след съответното разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капиал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Милена Станчева Донева.
4926
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4271 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2050/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Меджик транс 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Хан Аспарух
21, с предмет на дейност: превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина и всякаква друга
незабранена със закон дейност, която по предмет
и обем изисква воденето є да става по търговски
начин, вкл. след издаване на изискуемо разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Илиев Боев.
4927
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4286 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 2058/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „БМ
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, кв. Казански, бл. 25, ап. 109, 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, складови, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, лизинг, търговско
представителство и посредничество и всякакви
други, незабранени със закон дейности, изискващи
воденето им по търговски начин в страната и в
чужбина, а при дейности с разрешителен режим,
след издаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Христо Момчилов Момчилов
и Мирослав Здравков Банков и се управлява и
представлява от Христо Момчилов Момчилов.
4928
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4322 от 15.XII.2007 г. по ф.д. № 2068/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тодком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Руски 18, вх. А, РО
на глухите, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-монтажни работи, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посредничество и всякакви други дейности, незабранени
със закон, а когато има разрешителен режим или
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се изисква лиценз, след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Тодор Георгиев Комитов.
4929
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3993 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1902/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „НИП
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Христо Ботев 30, вх. 1, ап. 23,
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, внос, износ, производство,
бартер, реекспорт, сделки с недвижими имоти,
прибори и резервни части, складови, комисионни,
спедиционни (без поща), превозни сделки, лизинг,
търговско представителство, посредничество и
всякакви други незабранени със закон дейности,
изискващи воденето им по търговски начин в
страната и в чужбина, а при дейности с разрешителен режим, след издаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Димов
Калев и Наталия Тодорова Рабаджиева и се управлява и представлява от Петър Димов Калев.
4930
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4116 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1958/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Евроинвест
08“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 40, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: посредничество при
продажба на недвижими имоти, транспорт на
стоки и товари, превоз на пътници, вътрешна и
външна търговия, производство на промишлени,
хранителни и селскостопански стоки, хотелиерство и туристически услуги, строителство,
строителни услуги и предприемаческа дейност,
транспортна, спедиторска (без поща), информационна дейност, реклама, маркетинг, сделки
с интелектуална собственост и всякакви други
дейности, незабранени със закон, а когато има
разрешителен режим или се изисква лиценз, след
снабдяване със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодорка Димитрова
Дякова и Недялко Иванов Дяков и се управлява
и представлява от Тодорка Димитрова Дякова.
4931
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4150 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1989/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теа – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Гурково, ул. Раковска 10, 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, външнотърговска, складова, маркетингова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти и всякаква

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

друга дейност, която по обем и предмет изисква
водене по търговски начин и незабранена със
закон или друг нормативен акт, а при наличие
на разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Гергана
Величкова Цонева.
4932
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4156 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 1995/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Посейдон 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Гладстон 56, ет. 5,
ап. 16, с предмет на дейност: търговска дейност
и представителство, строителство, механизация,
транспорт, ремонт на плавателни съдове и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим или се изисква лиценз, след снабдяване
със съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Константинос Николаос
Флорос.
4933
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4191 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2009/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Трио
лидер“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура – север, бл. 85,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: всякаква
търговска дейност и услуги, външна и вътрешна
търговия, маркетинг, производство и търговия на
едро и дребно с всякакви стоки, импорт, експорт,
реекспорт, търговско представителство, посредничество, комисионна, транспортна дейност,
таксиметрови превозни услуги, всякакви услуги,
изграждане, поддръжка и управление на увеселителни заведения, ресторантьорство, счетоводство,
счетоводни услуги и всякакви дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Юриев Желев, Слави Начев
Иванов и Райчо Нанев Нанев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4934
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4216 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2016/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сага – 2002“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура – юг,
бл. 21, вх. 0, ет. 8, ап. 22, 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, складови,
комисионни, спедиционни (без поща) и превозни
сделки, лизинг, търговско представителство и
посредничество и всякакви други незабранени
със закон дейности, изискващи воденето им по
търговски начин в страната и в чужбина, а при
дейности с разрешителен режим, след издаване
на съответното разрешение. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Цонка Георгиева Георгиева.
4935
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4223 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 2023/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Ксиви“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Ал. Батенберг 51, вх. Ж, ет. 1,
ап. 132, с предмет на дейност: производство и
продажба на стоки от собствено производство
и внос, външнотърговска, сервизна, превозна,
рекламна и посредническа дейност, представителство, услуги с всякаква техника, реекспорт,
производство, заготовки и монтаж на рекламни
билбордове и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Искра Стойнова Паунова и Надя
Стойнова Кирова и се управлява и представлява
от Искра Стойнова Паунова.
4936
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4225 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2025/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Юлида“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев
85, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство
на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки
с интелектуална и индустриална собственост,
маркетингова, инвестиционна, инженерингова,
програмна, рекламна дейност и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон и чието
осъществяване не е подчинено на разрешителен
режим. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Юлия
Калчева Захариева.
4937
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4230 от 12.XII.2007 г. по ф.д. № 2030/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елстрийм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Свещеник Георги
Клисаров 7, партер, с предмет на дейност: изработка, монтаж и ремонт на всякакви ел. табла и
ел. инсталации, изработване, монтаж и ремонт
на съобщителна техника, външна и вътрешна
търговия с промишлени и непромишлени стоки,
транспортна дейност, търговско представителство
и посредничество и всякаква друга производствена
и търговска дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след издаване на съоветното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иван
Христов Иванов.
4938
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1161 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 591/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Секвоя“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Попово, ул.
Хаджи Димитър 20, ет. 2, ап. 6, и с предмет на
дейност: съхранение и продажба на продукти за
растителна защита, семена и торове за селското
стопанство, изкупуване, производство, преработка
и продажба на селскостопанска продукция от
животински и растителен произход, комплексни туристически услуги – ресторантьорство и
хотелиерство, транспортна дейност в страната и
в чужбина, покупко-продажба на промишлени
стоки, оказионна, комисионна и лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, счетоводни, консултантски,
козметични и фризьорски услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим и изискващ предварително разрешение (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик Русан Цанев Цанев.
3895
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1162 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 592/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Петра Нова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг,
ул. Здравец 14, вх. А, ет. 1, ап. 3, и с предмет на
дейност: производство и търговия с изделия от
текстил, памучен и вълнен трикотаж и облекла,
вътрешна и външна търговия с всякакви стоки,
комисионни и посреднически услуги, дистрибуторска дейност, транспортна дейност в страната
и в чужбина, рекламна и туристическа дейност и
услуги, всякакви дейности, разрешени със закон,
за които се изисква да се водят по търговски
начин (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Цоньо Кирилов Цонев.
3896
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1144 от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 37/2007 вписа промени за
„Ай – Би – Ен“ – ООД: заличава Айхан Ибишев
Исмаилов като съдружник и управител в дружеството; вписва Айдън Мехмедов Чаушев като съдружник и управител в дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Бехти Емурлов Бейтулов и Айдън Мехмедов
Чаушев заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците, проведено на 6.ХII.2007 г.
3897
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1139 от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 222/2000 вписа
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прехвърлянето на ЕТ „Михаил Михайлов – 72“,
Попово, от едноличния търговец Михаил Пенев
Михайлов като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Роза Комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Орел 8, с управител Борислав
Панайотов Евлогиев.
3898
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1154 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 487/2006
вписа промени за „МС Енерджи“ – ЕООД: вписва
Емил Лозанов Ивков и Андрея Танев Михалев
като съдружници и управители в дружеството;
заличава Марин Станиславов Стоянов като едноличен собственик и управител на дружеството;
дружеството ще осъществява дейността си под
фирма „МС Енерджи“ – ООД, със същия капитал и предмет на дейност, със седалище и адрес
на управление Ямбол, пл. Освобождение, бл. 2,
вх. А, ет. 1, ап. 2; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Емил Лозанов
Ивков и Андрея Танев Михалев заедно; вписва
дружествен договор, приет от общото събрание
на съдружниците, проведено на 10.ХII.2007 г.
3899
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1167 от 12.ХII.2007 г. по ф.д. № 200/2002
вписа промени за „Михайлов 97“ – ЕООД: заличава Симеон Ангелов Симеонов като едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството; вписва Борислав Панайотов Евлогиев като
едноличен собственик на капитала и управител
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Борислав Панайотов Евлогиев; вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Мокреш, община Вълчедръм,
област Монтана, ул. Тридесет и пета 6.
3900
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1152 от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 587/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Айя“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Дамян Груев 14, вх. А, ет. 4, ап. 11, 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, внос, износ, външнотърговска дейност, строителна дейност в страната и в чужбина,
търговия на едро и дребно в търговски обекти,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, битови услуги, всякакви
други търговски дейности, разрешени със закон
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала Илиан Младенов
Христов, който го управлява и представлява.
3901
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1064 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 538/2007 вписа
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в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Евродент – Проджект“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Кюстенджа 79, и с предмет на дейност: дентална дейност, проектиране, строителство, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност
(след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Светозар Иванов Власов и Снежина
Николова Власова и се управлява от Светозар
Иванов Власов.
3902
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1132
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 579/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иводент – медико-техническа
лаборатория“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Попово, ж.к. Русаля, бл. 50, вх. А,
ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична дейност – самостоятелна
техническа лаборатория за зъботехника (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала Ивелин Георгиев Иванов,
който го управлява и представлява.
3903
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1142 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 583/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Башак – О“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Братя Миладинови 40, ет. 4, ап. 6, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, превозна
дейност, вкл. международен транспорт, складова,
лицензионна, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност, покупка, строителна дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба
на строителни материали, автосервизна дейност
и друга дейност, която по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала
Орхан Хюсеинов Османов, който го управлява
и представлява.
3904
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1041 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. 145/2001 вписа заличаването
на прекратеното и обявено в ликвидация акционерно дружество „Грифон“ – АД, Търговище.
3905
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1078 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 550/2007 вписа
в търговския регистър промяна за „Ръстик Ритрийтс“ – ООД, Русе: вписа дружеството с ново
седалище и адрес на управление – Попово, бул.
България 72.
3906
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1106 от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 808/93 вписа прехвърлянето
на фирмата и търговското предприятие на ЕТ
„Капитан – Сейфедин Сабри“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
от едноличния търговец Сейфедин Сабри Ибрям
на Мергюл Таирова Ибрям и я вписа като едноличен търговец с фирма „Капитан – Сейфедин
Сабри – Мергюл Ибрям“.
3907
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1117 от 30.ХII.2007 г. по ф.д. № 569/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Абдера“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Попово, ж.к.
Русаля, бл. 38, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
покупко-продажба на промишлени и хранителни
стоки, туризъм – селски и ловен, дърводобив и
преработка на дървесина, транспортна дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, оказионна, комисионна
и лизингова дейност, консултантски услуги,
търговия с недвижими имоти, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, както
и дейности, които по предмет и обем изискват
делата да се водят по търговски начин (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности,
за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен
собственик на капитала Мирослав Михов Михов,
който го управлява и представлява.
3908
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1149 от 10.ХII.2007 г. по ф.д. № 586/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тодор Цанев – Цанев
Фарминг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Попово, ул. Ал. Стамболийски 1,
ет. 2, и с предмет на дейност: производство на
земеделска и животинска продукция, търговия
със селскостопанска проду к ци я, т ъргови я с
растителнозащитни препарати, механизирани
земеделски услуги, бизнес консултации и обучение, ветеринарномедицински услуги и търговия
с ветеринарномедицински препарати, бартерни
сделки, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки, ремонт
и поддръжка на МПС, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, с едноличен собственик на
капитала Тодор Николов Цанев, който го управлява и представлява.
3909
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1127 от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 577/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гамастрой“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Братя Миладинови 29, ет. 2, офис 3, и с предмет
на дейност: строителна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
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дажба, търговия със строителни стоки, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство
в страната и в чужбина, превозна дейност, вкл.
международен транспорт, складова, лицензионна,
лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
друга дейност, която по предмет и обем изисква
делата да се водят по търговски начин (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Антон Добрев Цонев.
3910
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1077 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 549/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бет – кар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
кв. Запад, бл. 35, вх. Б, ет. 5, ап. 34, 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, ремонт на автомобили и
автомобилна техника, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, стоков контрол, лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
туроператорска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, производство и продажба на
селскостопанска продукция в първоначален и
преработен вид, покупка на земя, изкупуване и
преработка на мляко и млечни произведения,
износ, внос, транспортна дейност, всякаква друга
търговска дейност, разрешена със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Петьо Николаев Петков.
3911
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1141
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 74/2005 вписа промени
за „Евро Ойл“ – АД: вписва промяна в наименованието на дружеството: „Евро Ойл“ – ЕАД;
заличава Сагъроглу Мурат като член на съвета
на директорите; вписва Григор Цветков Иванов
като член на съвета на директорите и негов
председател; приема нов устав на дружеството,
съобразен със статута му на ЕАД, и го прилага
по делото.
3912
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1145
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 1253/93 вписа промяна
за „Хадад“ – ООД: допълва предмета на дейност
с: „преработка на земеделски продукти, в т. ч.

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

мляко и млечни продукти“; вписва промени в
дружествения договор, приети на общото събрание
на съдружниците от 27.XI.2007 г.
4050
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1130 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 236/2007 вписа
промяна за „Тръст Строй Инвестмънт“ – ЕООД:
вписа прехвърлянето на 25 дяла от Ангел Сотиров Младенов на новоприетия съдружник
Иван Димитров Бахчеванов и 25 дяла от Ангел
Сотиров Младенов на новоприетия съдружник
Стоян Мирев Мирев; вписа нов адрес на управление – ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 2; дружеството ще осъществява занапред дейността си
под фирма „Тръст Строй Инвестмънт“ – ООД,
Търговище, и ще се представлява от управителя
Иван Димитров Бахчеванов; вписва промени в
дружествения договор, приети на ОС, проведено
на 20.XI.2007 г.
4051
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1136 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 100/2005 вписа
прехвърлянето на ЕТ „Руми – 2005 – Румяна
Иванова“, гр. Попово, от едноличния търговец
Румяна Горанова Иванова като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Роза Комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Орел
8, с управител Борислав Панайотов Евлогиев.
4052
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1153
от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 220/2004 вписа в търговския регистър промяна за „Насмар“ – ООД,
Търговище: вписва дружеството с ново седалище
и адрес на управление – София, ул. 21 век № 11Б,
вх. В, ап. 3А3.
4053
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1143 от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 584/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Транс Ауто“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Осъм 14, с предмет на дейност: спедиционна и
превозна дейност, транспортни услуги със собствен и нает превоз, ремонтна и сервизна дейност
на моторни превозни средства, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и експлоатация на увеселителни
заведения и заведения за обществено хранене,
внос – износ и външнотърговска дейност, както
и всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала
Петко Салтиров Янев, който го управлява и
представлява.
4054
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1091 от 21.XI.2007 г. по ф.д. № 555/2007 вписа
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в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Търговище – Логистика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Опълченска 80, с предмет
на дейност: покупка и производство на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид, внос, износ, реекспорт
на всякакви хранинтелни стоки, кафе, безалкохолни стоки и алкохол, зърнени храни и фуражи,
животни и животинска продукция, консервирани
плодове, зеленчуци, месни консерви, замразени
и охладени плодове, зеленчуци и други храни,
билки, гъби, диворастящи плодове в замразено,
охладено и прясно състояние, цветя, посадъчен
материал, декоративни храсти, изкуствени торове
и препарати за растителна защита, земеделски
инвентар, резервни части и инструменти за
обработка на земята, транспортни средства и
селскостопанска техника, картонени кутии, хартиени пликове, полиетиленови торбички и други
амбалажни опаковки, текстилни и кожени изделия, облекла, модни и луксозни стоки, обувки,
чанти, галантерия и други стоки, незабранени
със закон, транспортна и таксиметрова дейност
в страната и в чужбина със собствен или нает
транспорт, комисионна, спедиционна и складова
дейност, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, всякаки други дейности,
незабранени с нормативен акт (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Айдън Гюл
и се управлява и представлява от управителя
Юлиян Левенов Евтимов.
4055
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1082
от 20.XI.2007 г. по ф.д. № 16/2004 вписа промяна
за „Гепард“ – ЕООД: вписва прехвърлянето на
всички притежавани от Христинка Минкова Анастасова дялове на Росица Николаева Несторова;
вписа като едноличен собственик на капитала и
управител Росица Николаева Несторова; заличава
Христинка Минкова Анастасова като едноличен
собственик и управител; дружеството ще се
управлява и представлява от Росица Николаева
Несторова.
4056
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1074
от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 168/2002 вписа промяна
за „Енигма Ком“ – ООД: заличава Диян Русев
Дечев като управител в дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Антон Тодоров Атанасов.
4057
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1004/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Витрум“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Нови пазар, област
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Шумен, пл. Раковски 4, вх. Б, ап. 27, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, производство,
поправка, изкупуване, продажба, доставка, внос
и износ на хранителни и промишлени стоки,
изкупуване, преработка и износ на вторични
суровини, комисионна, спедиционна, складова
дейност, сделки с интелектуална собственост,
превозна, хотелиерска, импресарска, рекламна,
информационна и други дейности и услуги, незабранени със закон, битови услуги, транспортни,
шивашки, копирни, монтьорски, водопроводни,
дърводелски услуги, поправка на битова техника,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектиране и строеж
на сгради, производство, продажба и доставка
на строителни материали, технологии, автоматизация, електронизация на производството,
производство и търговия с програмни продукти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител Александър Димитров
Хаджиниколов.
3007
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1003/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Авто Елит“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Велики Преслав, ул.
Неофит Рилски 15, вх. Г, ет. 3, ап. 59, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, автоуслуги, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство, рекламна
дейност, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Желязко
Димитров Неделчев.
3008
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 210/93 вписа промени
за „Шумен – Табак“ – А Д, Шумен: заличава
Красимир Стойчев Неделчев като изпълнителен
директор на дружеството и негов представител;
вписва по партидата на дружеството упълномощаването на Павлин Илиев Крумов като прокурист
на дружеството и негов представител.
3009
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че
„Мадара – Ков“ – ООД, Шумен, е представило в
търговския регистър по ф.д. № 492/2003 проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
3010
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ и § 5 ЗДЛ
с решение от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1047/98 вписа
промени за „Байфа“ – АД, Шумен: вписва ново
седалище и адрес на управление – гр. Смядово,
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област Шумен, ул. Владайско въстание – Промишлена зона 15А; заличава като членове на
съвета на директорите Ахер Арифова Хатибова и
Фатих Кьокен; вписва като членове на съвета на
директорите Есин Юлмиева Нуриева и Нуреттин
Байрактар; деноминира капитала на дружеството
от 50 000 000 в. на 50 000 лв.; вписва прилагане
на годишните финансови отчети на дружеството
за 2003, 2004, 2005 и 2006 г.
3011
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 1002/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Марински и синове“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, пл. Оборище 7А, с предмет на дейност:
изкупуване, преработка и т ърговия с черни
и цветни метали, организиране на автоморга
(след получаване на съответното разрешение),
производство и реализация на селскостопанска
продукция, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителномонтажни работи, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни, транспортни и
таксиметрови превози, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски, посреднически и
други услуги, лизинг, маркетинг и мениджмънт,
импорт, експорт и реекспорт на стоки и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Свилен Божидаров Марински, Божидар Стоицов Марински и Венцислав
Божидаров Марински, които ще го представляват
и управляват заедно и поотделно.
3012
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1001/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аид Инженеринг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Каспичан, област
Шумен, ул. Мадарски конник 119, вх. 2, ет. 1,
ап. 14, с предмет на дейност: посредничество при
сделки с недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия
със селскостопанска продукция, производство и
търговия със семена и посадъчен материал (след
съответното разрешение), покупко-продажба на
препарати и продукти за растителна защита (след
съответното разрешение), продажба на стоки от
собствено производство, производство и търговия
с горива, гориво-смазочни материали и всякакви
петролни продукти, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, валутни сделки в съответствие
със законодателството, издаване на менителници,
записи на заповед и чекове, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, превоз на
стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт,
таксиметрова дейност, арендаторство (наемане и

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

отдаване под наем на земеделска земя), сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, както и предоставянето на други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество
и извършване на строително-ремонтни дейности,
лизингови сделки, охранителна дейност, дейности
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ – ремонт на аудио- и
видеотехника, както и на ел. техника, поставяне
на кабелни и сателитни системи, дърводелски
услуги, тенекеджийски услуги и автокозметични
услуги и други такива, организиране на курсове
за водачи на МПС, международен транспорт и
туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Стойко Желев Стоянов и Тихомир Георгиев Колев, които
го представляват и управляват в страната и в
чужбина заедно.
3013
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1000/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Касандра“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Северна 14,
вх. 3, ет. 8, ап. 69, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, селскостопанска и фермерска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция в непреработен
и преработен вид, производство на стоки и услуги с цел продажба, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем
на недвижими имоти, таксиметрови превози,
автосервизни усл у ги, образователни усл у ги,
превод и легализация на документи (след лиценз), транспортни услуги, товарен и пътнически
международен и вътрешен транспорт, кетъринг,
туристическа, туроператорска, рекламна, импресарска и информационна дейност, предоставяне
на компютърни, интернет услуги и други услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, увеселителни
заведения с електронни и други развлекателни
игри, заведения за обществено хранене, предприемачество, строителни и монтажни дейности,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Светлин
Христов Събев.
3014
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 999/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Екостройинвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, Индустриална зона, адм.
сграда на КК „Тропик“, с предмет на дейност:
реализиране на инвестиционни проекти в сферата на строителството и предприемачеството с
недвижими имоти, покупко-продажба, наемане
и отдаване под наем, производство и търговия
на едро и дребно със стоки от всякакъв вид,
търговско представителство и посредничество,
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комисионна, спедиционна, превозна, туристическа и хотелиерска дейност, ресторантьорство,
доставка, сервиз и ремонт на всякакъв вид технически системи, всякакъв вид услуги, рекламна
дейност и маркетинг, бартер и реекспорт, както
и всички останали дейности, незабранени със
закон (след снабдяване със съответното разрешително или лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Азиз Илияз Садула, Милен Златков Грозданов,
Георги Христов Маринов и Адил Мехмед Адил
и се представлява и управлява от управителя
Милен Златков Грозданов.
3015
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 998/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пламена – 2002“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Нови пазар, област
Шумен, ул. Васил Левски 7, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: превозна дейност на пътници
и товари, транспортна дейност, вкл. и таксиметров
превоз, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, разнос, търговия, производство на
хранителни продукти и напитки, всякакъв вид
селскостопанска продукция, промишлени стоки,
в т.ч. и отпадъчни продукти от дървесен, хартиен,
метален и синтетичен материал и потребителски
стоки, в т.ч. производство и търговия с бетонови
изделия, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, откриване
и експлоатация на обекти за продажба на кафе,
чай, безалкохолни напитки, бира и други стоки,
складови, комисионни, спедиционни, бартерни и
лизингови сделки, търговско представителство и
посредничество, туризъм, хотелиерски, рекламни,
информационни и други разрешени дейности по
смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Пламен Петров Колев.
3016
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 929/2007 вписа промени за
„Стройколукс Джабаров“ – ООД, Шумен: вписва като съдружник в дружеството Светослава
Антонова Маттео; заличава като съдружник в
дружеството Димитричка Стоилкова Джабарова.
3017
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава,
че „Мадара – СП“ – ООД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 493/2004
проверения и приет годишен финансов отчет на
дружеството за 2006 г.
3018
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 3.ХII.2007 г. по ф.д. № 129/96 вписа промени
за „Шуменска крепост“ – АД, Шумен: заличава
като член на съвета на директорите Ивелина
Веселинова Русева; вписва като член на съвета
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на директорите Георги Светославов Савов; допуска прилагането на проверения и приет годишен
финансов отчет на дружеството за 2006 г.
3019
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 991/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инсталстрой“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Владайско въстание 22, вх. 4, ет. 5, ап. 62, с предмет на дейност:
изграждане, поддръжка и ремонт на отоплителни,
слънчеви, газови и В и К инсталации, търговия с
материали за изграждане на такива инсталации,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, строително предприемачество, пакетаж на бързооборотни стоки и
хранителни продукти, търговско представителство
и посредничество, разработка, разпространение
и внедряване на програмни продукти, изграждане и поддържане на информационни системи,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, ветеринарномедицински услуги,
рекламни услуги, дърводелски и шивашки услуги,
строително-монтажна и ремонтна дейност, лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки
и реекспорт, хотелиерство и ресторантьорство,
откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Йордан
Каров Йорданов.
3020
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1158/94 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Ферхан Ахмедов – Феро“ от Ферхан Шюкриев
Ахмедов на Емине Шюкри Мустафа и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Ферхан Ахмедов – Феро – Емине Мустафа“.
3021
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1269/95 и по ф.д. № 588/2006
вписа в търговския регистър прехвърляне на
предприятие с фирма ЕТ „Лили Йорданова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Радиал – Шумен“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 588/2006), представлявано от Лили
Йорданова Иванова.
3022
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 99/2005 вписа промени
за „Шарк“ – ООД, с. Дойранци, област Шумен:
заличава като съдружник и управител Ибрахим
Йозкан; заличава като съдружник Бисер Белчев
Ангелов; вписва като съдружници и управители
Музаффер Чалък, Явуз Йозсой и Саитали Йозер,
които ще представляват и управляват дружеството
заедно и поотделно.
3023
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Харткомс“ – ЕООД (изписва се
на английски и латински език), със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Тодор Петков
14, с предмет на дейност: производство на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство и търговия със селскостопански и животински продукти, стоки за бита и
широко потребление, метали, метални изделия
за и търговия с тях (при спазване ограниченията на ПМС за реда за продажба и приемане на
отпадъци и отломки от черни и цветни метали
и сплавите им) в страната и в чужбина, изкупуване и заготовка на билки и култивирани билки,
търговско представителство и посредничество,
дистрибуторство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, вкл. превоз на стоки и товари в
страната и в чужбина с товарен или лекотоварен
автомобилен транспорт, таксиметрови услуги,
валутни сделки (в съответствие с действащото
законодателство), издаване на менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионнни
сделки, извършване на стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, охранителна дейност,
битови услуги, дърводелски услуги, производство
и търговия с електронна апаратура, аудио-видео
техника, бартерни сделки, печатарска и издателска
дейност, маркетинг, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, турагентски, туроператорски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, както и предоставяне на други
такива, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, външнотърговски и външноикономически
сделки, извършване на заложна дейност и други
незабранени със закон дейности (след съответните
разрешителни). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Андрей
Веселинов Саздов.
3024
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 1011/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ДМД 1“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Велики Преслав, област
Шумен, ул. Панайот Волов 9, с предмет на дейност:
дърводобив, вътрешен и международен транспорт,
преработка на дървесина и метали, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
строителство, счетоводни услуги и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Добромир Мичев Димитров.
3025
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 659/91 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Студеница – 91 – Садифе Исмаил“, Шумен, на
„Ресапак“ – ООД, Шумен (рег. по ф.д. № 962/2006),
представлявано от Садифе Шукри Исмаил.
3026
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 1008/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Цветков Комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен, ул.
Дедеагач 10, вх. 1, ап. 67, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, покупка и продажба на стоки
в първоначален и преработен вид в страната
и в чужбина, внос и износ на стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, всякакъв вид дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Даниел Станчев Цветков.
3027
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 952/2007 вписа промяна за
„Еврофарм България“ – ООД: вписва седалище и
адрес на управление на дружеството – гр. Нови
пазар, ул. Цар Борис I № 3, ет. 1, ап. 2.
3028
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 858/2006 вписа промени за
„Елза“ – ЕООД, Шумен: заличава като едноличен
собственик на капитала, управител и представител Димитър Милков Димитров; вписва като
едноличен собственик на капитала, управител
и представител Христа Иванова Костадинова.
3029
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 958/2006 вписа промени за
„ПС Дикси“ – ЕООД, Шумен: заличава досегашния адрес на управление на дружеството – Шумен,
ул. Дедеагач 8, вх. 1, ет. 3, ап. 27; вписва нов
адрес на управление на дружеството – Шумен,
бул. Преслав 79Б.
3030
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че „Мадара – Ресори“ – ООД, Шумен, е представило в
търговския регистър по ф.д. № 508/2003 проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
3031
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 1005/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика – д-р
Огнян Илиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Шумен, ул. Марица 43, вх. 5, ет. 2,
ап. 97, с предмет на дейност: извънболнична
специализирана индивидуална практика по вът
решни болести и кардиология по ЗЛЗ, включваща
диагностика, лечение и наблюдаване на болни,
консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, лекарства,
превързочни материали, медицински дейности
и манипулации, експертизи за временна нетрудоспособност, дейности по здравна промоция и
профилактика, вкл. профилактични прегледи,
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издаване на документи, свързани с дейността,
насочване на пациенти за консултации и болнична помощ, извънболнична, специализирана
индивидуална практика по сърдечни болести.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала,
управител и представител Огнян Русев Илиев.
3032
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 996/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тилиа Аргентеа“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Добри Войников 9/13, ет. 1, с
предмет на дейност: производство и покупко-продажба на селскостопанска продукция, разкриване
на магазинна мрежа и ателиета за продажба на
стоки и услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране
на културно-битово и жилищно строителство,
сделки с недвижими имоти, материали и техника, инвеститорски, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, импорт, експорт,
рекламна, оказионна, комисионна, спедиционна,
транспортно-спедиторска, лизингова, туристическа, складова, ресторантьорска, хотелиерска,
импресарска дейност, посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми,
бартерни сделки, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Ерсин Ибрахимов Ахмедов.
3033
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 995/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бетула Алба“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Добри Войников 9/13, ет. 1, с предмет
на дейност: производство и покупко-продажба
на селскостопанска продукция, разкриване на
магазинна мрежа и ателиета за продажба на
стоки и услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, проектиране
на културно-битово и жилищно строителство,
сделки с недвижими имоти, материали и техника, инвеститорски, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, импорт, експорт,
рекламна, оказионна, комисионна, спедиционна,
транспортно-спедиторска, лизингова, туристическа, складова, ресторантьорска, хотелиерска,
импресарска дейност, посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми,
бартерни сделки, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Ерсин Ибрахимов Ахмедов.
3034
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1043/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
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отговорност „Ешрефоглу“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Вълнари, област Шумен,
ул. Гроздан Узунов 27, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, които
ще се упражняват при условията на чл. 1, ал. 3
ТЗ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
вътрешна и външна търговия (след съответно
разрешение), проектиране, маркетинг, дизайн,
ресторантьорство, кафетерия. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ешреф Вели Реджеб, Вилдан Али Реджеб,
Реджеб Ешреф Вели и Кемал Ешреф Вели и се
управлява и представлява от Ешреф Вели Реджеб.
4008
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1042/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Ел Джи 2007“ – ООД (изписва се и на английски език), със седалище и адрес на управление
Шумен, ул. Люлебургаз 9, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, ресторантьорство, покупка, строеж,
ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им или отдаването им под наем,
маркетингова дейност, лизингови сделки, международен транспорт, логистика, външнотърговска
дейност, износ, внос, реекспорт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Любомир Станачков Киров и Георги
Ангелов Тодоров и се представлява и управлява
от управителя Георги Ангелов Тодоров.
4009
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 515/2007 вписа промяна
за „Бююккьокен“ – ООД, Шумен: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 43 100 лв.
на 400 000 лв.
4010
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 66/93 вписа промяна
за „Стройресурс“ – ООД, Шумен: заличава като
съдружник Пенка Неделчева Иванова.
4011
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 321/2005 вписа промени за
„ССП Консулт“ – ЕООД, Шумен: заличава Симе-
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он Станев Първулов като собственик на капитала
и като управител на дружеството; вписва Радка
Симова Първулова като собственик на капитала
и управител на дружеството; вписва промени в
учредителния акт на дружеството.
4012
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 235/2004 вписа промени за
„Хиена“ – ООД, Шумен: заличава като съдружник
в дружеството Красимир Весков Пенев поради
прекратяване на членството му, произтичащо
от прехвърлянето на цялото му дялово участие;
вписва промени в дружествения договор; дружеството се представлява и управлява от Антон
Николов Александров.
4013
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 100/2006 вписа промени
за „Хоризонт – 3“ – ООД, Шумен: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на
8000 лв.; вписва като съдружници в дружеството
Мехмет Йоксюз, Харун Кютюк и Мемиш Тевер;
дружеството се представлява от управителя
Кючюк Ниязи.
4014
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ахмус“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Нова бяла река, община Върбица, област Шумен, ул. Бузлуджа 14, с
предмет на дейност: дърводобив, транспортна
дейност, услуги за населението, производство,
организиране на собствен и нает транспорт – лек,
товарен, пътнически превоз, превоз на пътници,
товари, багажи и пратки, търговски, внос и износ на стоки, суровини, съоръжения, машини,
транспортни средства, реекспорт, многостранни,
компенсационни и специфични външнотърговски
операции, хотелиерство и ресторантьорство, кафеаперитив, продажба на алкохолни и безалкохолни
напитки и хранитени стоки, както и всички други
дейности, незабранени от закона, като дейностите ще бъдат извършвани след получаване по
съответния ред на необходимото разрешение по
смисъла и според изискванията на законодателството и заплащането на съответните патенти
и лицензии. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик
на капитала, управител и представител Ахмед
Хасанов Мусов.
4015
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1045/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лазур – СА“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Хаджи Сава 11,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, търговско представителство и
посредничество, транспортно обслужване в страната и в чужбина, както и всякакви дейности,
незабранени от закона. Дружеството е с капитал
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5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Снежанка Илиева Александрова.
4016
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 761/2005 вписа промени за
„Вивамед“ – ЕООД, Шумен: заличава досегашния
адрес на управление на дружеството – ул. Иван
Рилски 5, вх. А, ет. 6, ап. 16; вписва нов адрес на
управление – ул. Любен Каравелов 6.
4017
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 944/99 вписа промени за
„Агрополитех“ – ООД, Шумен: заличава като
съдружници в дружеството Методи Георгиев
Парлапански, Даниел Маринов Димитров и
Бюрхан Мюслюм Мазлъм; вписва като съдружник в дружеството Росен Юриев Иванов; вписва
промяна в правната форма на дружеството от
ООД в ЕООД; заличава като управител на дружеството Методи Георгиев Парлапански; вписва
като управител на дружеството Росен Юриев
Иванов; вписва промяна в адреса на управление
на дружеството от Шумен, ул. Лайош Кошут 2,
на Шумен, ул. Иглика 20.
4018
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 440/2003 вписа промени за „Енергоснабдяване – 2001“ – ООД, Нови
пазар: намалява капитала на дружеството от
689 600 лв. със 172 400 лв.; капиталът на дружеството е 517 200 лв.; прилага дружествен договор,
съдържащ всички изменения и допълнения към
26.XI.2007 г.
4019
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 700/2004 вписа промени
за „Шумен Сокс – България“ – ООД, с. Браничево, област Шумен: вписва като съдружник в
дружеството Йондер Уяр; заличава като съдружник в дружеството Четин Гюлнар; вписва нов
дружествен договор.
4020
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1035/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Петя – 2007“ – ЕООД (изписва се и
на английски език, и на латиница), със седалище
и адрес на управление Шумен, ул. Панайот Хитов
2, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Петя Николова Стефанова.
4021
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф.д. № 507/99 вписа в търговския регистър прекратяване на „Хим Волов Трейд“ – ООД, Шумен,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Тодор
Димов Жеков и със срок на ликвидация 6 месеца.
4022
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
11.XII.2007 г. по ф.д. № 1031/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Цвете – 85“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. Цар
Освободител 16, вх. 1, ет. 3, ап. 25, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи от
всякакъв вид с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид на територията
на страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
издаване на менителници и записи на заповед,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
превоз на стоки и товари в страната и в чужбина,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Пламен
Милков Петров.
4023
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 539/2006 вписа промяна
за „Сезерлер“ – ЕООД, с. Тодор Икономово, област Шумен: вписва ново седалище и адрес на
управление на дружеството – Шумен, ул. Васил
Левски 13А.
4024
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 1033/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ориер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ильо
Войвода 44, с предмет на дейност: внос и износ
на стоки, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, счетоводни услуги, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и всякаква друга незабранена от
законодателството дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Фатмя Хюсеин Сабри.
4025
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1038/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фиора БГ“ – ЕООД
(изписва се на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Никола Вапцаров
8, вх. 1, ап. 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
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складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски, различни
видове обучения, издателска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външнотърговска и въшноикономическа дейност, всякакъв вид дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Боян Страхилов Стратиев.
4026
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 13.XII.2007 г. по ф.д. № 1039/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Изопласт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шумен,
бул. Велики Преслав 21, вх. 1, ет. 8, ап. 24, с
предмет на дейност: производство и продажба на
PVC и алуминиева дограма, покупка на стоки,
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажбата им, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия
с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини,
материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, МПС и всякакви стоки, за които
не съществува изрична законова забрана, превоз
на пътници и товари със сухопътен, воден или
въздушен транспорт в страната и в чужбина, както
и свързаните с това товаро-разтоварни дейности,
комисионна, спедиционна и лизингова дейност,
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
посредничество и представителство в страната
и в чужбина, хотелиерска дейност, експлоатация
на спортно-развлекателни комплекси, ресторанти
и други подобни заведения, рекламна дейност,
сервизни и други услуги, незабранени от закона,
туристическо обслужване в страната и в чужбина,
програмна и информационна дейност, инженеринг
и маркетинг, строеж (проучване, проектиране,
авторски и технически контрол, изпълнение),
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител
Стоян Борисов Ефтимов.
4027

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) – Гласът на
българския бизнес“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.11.2010 г. в 16,30 ч. в София, хотел
„Шератон“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на КРИБ за периода октомври
2009 г. – октомври 2010 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за периода октомври 2009 г. – октомври 2010 г. и одобряване на бюджет на КРИБ
за 2011 г.; 3. отчет на контролния съвет на сдружението за периода октомври 2009 г. – октомври
2010 г.; 4. промени в състава на управителния и
контролния съвет; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе 1 час по-късно на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове на
сдружението да са се явили. Регистрацията на
делегатите ще започне в 16 ч. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение
в седалището на сдружението след 4.10.2010 г.
7665
10. – Изпълнителният съвет на политическа
партия „Другата България“ пренасрочва първия
извънреден конгрес на политическа партия „Другата България“ за 06.11.2010 г. в 11 ч., който ще
се проведе в София в хотел „Плиска“, зала № 4,
на адрес бул. Цариградско шосе 87 при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на централните
органи на ПП „Другата България“; 2. промени
в устава на ПП „Другата България“; 3. избор на
нови централни органи на партията – членове на
Изпълнителен съвет и Контролен съвет.
7731
1. – Управителният съвет на Българското
онкологично сестринско дружество, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 8.11.2010 г. в 12,30 ч. в аулата
на „СБАЛО“ – ЕАД, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за периода 2008 – 2009 г.; 2.
финансов отчет; 3. предложения за промени в
устава; 4. избор на нов УС на БОСД; 5. разни.
Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
7367
42. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „България Трейнинг“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 9.11.2010 г. в 15 ч.
в офиса на сдружението в София, бул. Скобелев
6, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя за извършената дейност; 2. промени
в устава на асоциацията. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват лично или
чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение
на членовете в офиса на асоциацията от датата на
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7313
20. – Управителният съвет на „Футболен
клуб „Бусманци“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.11.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Родината 40, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
предложение за решение – ОС приема отчета; 2.
прекратяване дейността на сдружението съгласно
чл. 36, т. 1 от устава на ФК „Бусманци“; предложение за решение – ОС прекратява дейността
на ФК „Бусманци“ на основание чл. 36, т. 1 от
устава на сдружението; 3. избор на ликвидатор и
определяне срок за ликвидация; предложение за
решение – ОС избира ликвидатор на сдружението, който да извърши действията по ликвидация
на сдружението, и определя срок за ликвидация
6 месеца от датата на вземане на решение на
ОС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
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същия ден в 11 ч., при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Материалите
от дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението на адрес: София, ул. Родината
40, всеки работен ден.
7374
50. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на федерацията на 13.11.2010 г. в 11 ч. в Пресклуб „България“ на Национален стадион „Васил
Левски“, София, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на федерацията за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС
на федерацията за 2009 г.; 2. финансов отчет
за дейността на УС на федерацията за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия
отчет за дейността на УС на федерацията за
2009 г.; 3. бюджет за дейността на федерацията
за 2010 г.; проект за решение – ОС приема бюджета за дейността на федерацията за 2010 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на УС
за дейността на федерацията през 2009 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС на федерацията за дейността
им през 2009 г.; 5. изменения и допълнения на
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема изменения и допълнения на устава на
сдружението; 6. разглеждане молбата на Клуб
по водни спортове „Никопол“ за членство в
Българската федерация по гребане; проект за
решение – ОС приема за член на сдружение
„Българска федерация по гребане“ Клуба по вод
ни спортове „Никопол“; 7. разни. Регистрацията
за участие на делегатите ще започне в 10,15 ч.
в деня на събранието. За участие делегатите
следва да представят удостоверение за актуално
състояние на представлявания клуб, издадено
след 13.05.2010 г., както и нотариално заверено
пълномощно, когато делегатът не представлява
съответния клуб – член на федерацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място, при същия дневен ред
и условия за провеждане и участие независимо
от броя на явилите се членове. Материалите по
дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на федерацията след 12.10.2010 г. всеки
работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на федерацията
в София, бул. Васил Левски 75, ет. 6, и могат да
бъдат получавани от всеки един от тях.
7495
11. – Управителният съвет на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.11.2010 г. в 10,30 ч. на адреса на
сдружението в София, бул. Александър Стамболийски 81В, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението от 01.07.2009 г.
до 30.10.2010 г.; 2. избор на УС; 3. разни. Общото
събрание ще се състои от делегати и е законно,
ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
7497
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1. – Управителният съвет на Клуба на привържениците на ФК „Интернационале Милано“
в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 14.11.2010 г. в 14 ч. в
София, бул. Витоша 1А, офис № 403, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода април 2009 – октомври 2010 г.; 2. отчет
за дейността на УС за периода април 2009 – октомври 2010 г.; 3. отчет за приходи и разходи на
сдружението за периода април 2009 – октомври
2010 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението за
следващия отчетен период; 5. промяна на наименованието на сдружението; 6. промени в устава на
сдружението; 7. приемане на програма за работа
през следващия отчетен период; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
7383
14. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Балкан“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 15.11.2010 г. в 13 ч. в София,
район „Нови Искър“, кв. Гниляне, ул. Христо
Ботев 51 – 172-ро основно у чилище „Христо
Ботев“, при дневен ред: вземане на решение за
промяна на предмета на дейност на сдружението
от частна полза в такова за осъществяване на
общественополезна дейност.
7493
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СКТМ „Дигеста Профиспорт
2007“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
16.11.2010 г. в 16 ч. в София, бул. Черни връх 46,
ет. 1, ап. 5, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността и
състоянието на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на управителния
съвет за дейността и състоянието на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет за 2010 г. проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет на сдружението за
2010 г.; 3. приемане на отчет за дейността на
контролния съвет на сдружението през 2010 г.;
проект за решение – ОС приема отчет за дейността на контролния съвет на сдружението за
2010 г.; 4. приемане на решение за освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и на контролния съвет за дейността им
през 2010 г.; проект за решение – ОС приема
решение за освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и на контролния съвет на сдружението за дейността им през
2010 г.; 5. приемане на програма за основните
насоки и дейността на сдружението през 2011 г.
и приемане на бюджет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема програма за основните насоки
и дейността на сдружението през 2011 г. и приема бюджета за 2011 г.; 6. примане на решение
за промяна в наименованието на сдружението
от СКТМ „Дигеста Профиспорт 2007“ на „Левски – Дигеста спорт“; проект за решение – ОС
приема решение за промяна в наименованието
на сдружението от СКТМ „Дигеста Профиспорт
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2007“ на „Левски – Дигеста спорт“; 7. приемане
на решение за освобождаване от длъжност на
членове от състава на управителния съвет на
сдружението; проект за решение – ОС приема
решение за освобождаване от длъжност на членове
от състава на управителния съвет на сдружението; 8. приемане на решение за избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС избира нови членове
на управителния съвет на сдружението; 9. приемане на решение за изменение и допълнение на
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема изменение и допълнение в устава на
сдружението; 10. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за прием и освобождаване на
членове на сдружението; 11. разни. Поканват се
членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на
редовното годишно общо събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7384
48. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.11.2010 г. в 16 ч. в грандхотел „Димят“, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на сдружението; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
един час по-късно, при същия дневен ред.
7436
40. – Управителният съвет на Сдружението на
писателите – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 12.XI.2010 г. в 18 ч. в залата на
ул. Крали Марко 11 във Варна при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за
периода 2009 – 2010 г.; 2. избор на управителен
съвет и председател; 3. избор на контролно-ревизионна комисия; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7550
40. – Управителният съвет на „Центъра за
устойчиво региона лно развитие – Габрово“,
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
11.11.2010 г. в 16 ч. в Габрово, ул. Васил Левски
14, при следния дневен ред: 1. вземане решение за
промяна на статута на дружеството – от сдружение
с дейност в частна полза в сдружение с общественополезна дейност; проект за решение – ОС приема
промяна в статута, като занапред сдружението
ще е с общественополезна дейност; 2. промяна на
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промените в устава на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет и представляващи
сдружението; проект за решение – ОС избира УС
и представляващи сдружението.
7422
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45. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Граждански съвет „Тракия“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 10.11.2010 г. в
18 ч. в Пловдив, ж.р. Тракия, кметство „Тракия“,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
изменение и допълнение на устава; 4. разни.
Поканват се всички членове да присъстват на
събранието лично или чрез упъломощени представители с изрично пълномощно. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7419
5. – Управителният съвет на Тракийския
съюз на зърнопроизводителите, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на сдружението на
11.11.2010 г. в 9 ч. в Стара Загора, хотел „Верея“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на управителния съвет на сдружението; 2.
отчетен доклад за дейността на контролния съвет;
3. утвърждаване на решението на УС за приемане
и освобождаване на нови членове; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7426
40. – Управителният съвет на сдружение
„Шуменско училищно настоятелство“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от
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устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на членовете на настоятелството на
12.11.2010 г. в 17 ч. в Актовата зала на ГПЧЕ
„Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен при дневен ред: вземане на решение за продажба на
собствения на сдружението поземлен имот с
идентификационен № 83510.60.33 в землището на
гр. Шумен на „Идустриален парк Шумен“ – АД,
на цена 3500 лв. за декар, или на обща цена от
1 598 681 лв. Писмените материали по дневния
ред на събранието са на разположение на членовете на сдружението на адреса му в Шумен,
ул. Добруджа 21, вх. 3, ап. 2. Регистрацията на
членовете започва в 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7494
Васил Светославов Марин – ликвидатор на
СНЦ „Сдружение на предприемачите“, Пазарджик,
в ликвидация по ф.д. № 1062/99, на основание
чл. 267 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
на адрес Пазарджик, ул. Завоя на Черна 5.
7669
Стоян Ганчев Мангъров – ликвидатор на СНЦ
„Бизнес център и бизнес инкубатор – Айтос“, в
ликвидация по ф.д. № 2485/2001, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си.
7670
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