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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета
 Закон за изменение на Закона за Селскостопанската академия
 Решение за приемане на процедурни
правила за тайно гласуване при избора
на омбудсман
 Решение за избиране на Комисия за
провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман
 Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по
библиотекознание и информационни
технологии със седалище София
Президент на републиката
 Указ № 260 за освобождаване на Чав
дар Жечев Жечев от длъжността постоянен представител на Република
България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа и
международните организации във Виена
 Указ № 261 за освобождаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Ислямска република Иран
 Указ № 262 за освобождаване на Бойко Христов Мирчев от длъжността
извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Индонезия
 Указ № 263 за награждаване на Ивайло
Христов Маринов с орден „Стара планина“ втора степен
 Указ № 264 за награждаване на Петър
Минчев Дойчев с орден „Стара планина“ първа степен
 Указ № 265 за награждаване на Петър
Кирилов Берон с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ огърлие
 Указ № 266 за награждаване на гене
рал-лейтенант Кирчо Иванов Киров –
директор на Националната разузнава-
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телна служба, с орден „За военна заслуга“ първа степен
Указ № 267 за награждаване на г-н
Шиничи Мунемаса – почетен консул на
Република България в Япония, с орден
„Мадарски конник“ първа степен
Указ № 268 за награждаване на г-жа
Ангела Меркел – федерален канцлер на
Федерална република Германия, с орден „Стара планина“ с лента
Указ № 269 за награждаване на г-н Ги
Докендорф – първи съветник на люксембургското правителство и генерален директор за културата на Великото херцогство Люксембург, с орден
„Мадарски конник“ втора степен
Указ № 270 за награждаване на г-н
Пауло Америко Вейга Воловски – извънреден и пълномощен посланик на
Федеративна република Бразилия в
Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен

Министерски съвет
 Постановление № 217 от 30 септември 2010 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 251 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
условията и реда за предоставяне на
ваучери за обучение на безработни и
заети лица по приоритетни оси 1 и 2
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013 г.“
 Постановление № 218 от 30 септември 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния
бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по
изпълнение на наказанието лишаване
от свобода
 Постановление № 219 от 30 септември 2010 г. за предоставяне на
безвъзмездна хуманитарна помощ на
Република Молдова за пострадало от
наводнения през 2010 г. население от
български произход
 Постановление № 220 от 30 септември 2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюдже-
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та на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.
9
 Постановление № 221 от 30 септември 2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2010 г.
за финансиране на инфраструктурни
обекти, съпътстващи изграждането
на метрото
9
Министерство
на финансите
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за прилагане на Закона
за акцизите и данъчните складове
10
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и
начина за организиране и провеждане
на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“
16
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 24 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“
от Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2007 – 2013 г. 16

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 273
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 изменение и допълнение на Закона
за народната просвета, приет от ХLI Народно
събрание на 23 септември 2010 г.
Издаден в София на 30 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 народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.;
изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от
1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от
2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от
2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41
и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от
2008 г. и бр. 35, 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 от
2010 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Родителите“ се добавя
„или настойниците“.
2. В ал. 3 след думата „родителите“ се добавя
„или настойниците“.
§ 2. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Предучилищната подготовка на
децата две години преди постъпването им в
първи клас е задължителна, но не по-рано от
годината, в която детето навършва 5-годишна
възраст.

(2) Предучилищната подготовка на децата
по ал. 1 се осъществява в подготвителни групи
в детските градини или подготвителни групи
в училищата, като родителите и настойниците
не заплащат такса за обучението.
(3) Предучилищната подготовка на децата
по ал. 1 се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. осигурена среда, съобразена с възрастовите
особености на децата, която създава гаранции
за опазване на физическото и психическото им
здраве и благополучие;
2. осигуреност с учители и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, определени в този закон
и подзаконовите актове по прилагането му;
3. целодневна или полудневна организация
на предучилищната подготовка, която включва
и условия за отдих на децата;
4. осигурено столово хранене, организирано
в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването – при
целодневна организация на предучилищната
подготовка;
5. осигурен безплатен транспорт, в случаите
по чл. 26, ал. 3.
(4) Предучилищната подготовка по ал. 1 се
извършва при условия и по ред, определени
в този закон, правилника за прилагането му
и в държавното образователно изискване по
чл. 16, т. 1.
(5) За деца, които не владеят добре български
език, освен подготовката по ал. 1 се осигурява
и обучение по български език по специализирана методика за усвояване на български език.“
§ 3. В чл. 20а ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 20, ал. 1 родителите или настойниците могат да избират дали
предучилищната подготовка да се извършва
в подготвителна група в детска градина или
в училище.“
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§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На децата и учениците, които подлежат
на задължителна подготовка или задължително обучение в населено място, в което няма
детска градина или училище, осъществяващи
предучилищна подготовка в съответната подготвителна група или обучение в съответния
клас, се осигурява безплатен транспорт до
детска градина или училище в най-близкото
населено място на територията на общината
или на съседна община.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно училище по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4,
6, 7 и 8“ се заменят с „училище“, а думите „интернатно обучение“ се заменят с „общежитие“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така :
„(5) На пътуващите ученици от I до VIII
клас, които се обучават в средищните училища
по ал. 4, се осигурява целодневна организация
на учебния ден и столово хранене, финансовите
средства за които се определят в съответствие с
финансовите правила по § 6в, ал. 5. Столовото
хранене се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра
на здравеопазването.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 3 и 4“ и думите
„ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.
§ 5. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно
обучение на учениците до 16-годишна възраст;“.
2. В т. 5 след думите „за столово хранене“ се
добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на
здравеопазването, за“, думите „ чл. 26, ал. 3“ се
заменят с „чл. 26, ал. 3 и 4“ и думите „чл. 26,
ал. 4“ се заменят с „чл. 26, ал. 5“.
§ 6. В чл. 45 ал. 2 се изменя така:
„(2) Имотите или части от тях и вещите,
освободени в резултат на закриване или пре
образуване на държавни и общински училища,
детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или
хуманитарни дейности по реда на Закона за
държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по
прилагането им.“
§ 7. В чл. 47 след думите „децата си“ се
добавя „в детските градини и“, а след думите
„подлежат на“ се добавя „задължителна пред
училищна подготовка или“.
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§ 8. В § 6в от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) „Средищно училище“ по смисъла на
този закон е училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 4
или 6, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината или на
съседна община, където се обучават учениците
от населените места, в които няма училище.“
2. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „ чл. 26, ал. 3
и 4“ се заменят с „чл. 26, ал. 4 и 5“;
б) в т. 3 след думите „столово хранене“ се
добавя „организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра
на здравеопазването“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок до началото на учебната
2012 – 2013 г. общините създават необходимите
условия за осъществяване на задължителната
предучилищна подготовка по чл. 20, ал. 1 в
съответствие с изискванията на този закон и
подзаконовите актове по прилагането му.
§ 10. (1) В срока по § 9 предучилищната
подготовка по чл. 20, ал. 1 е задължителна за
децата, които са навършили 6-годишна възраст
в съответната календарна година и подлежат на
задължителна предучилищна подготовка една
година преди постъпването им в първи клас.
(2) В срока по § 9 разпоредбата на чл. 20,
ал. 1 се прилага за децата, които са навършили
5-годишна възраст в съответната календарна
година и подлежат на задължителна предучилищна подготовка само в населените места и
общините, които са осигурили условията за
извършването на предучилищната подготовка в
съответствие с изискванията по чл. 20, ал. 3 и
4, след решение на съответния общински съвет,
при съгласуване с мнението на родителите или
настойниците им и с възможност за максимално
включване в предучилищната подготовка на
децата, навършили 5-годишна възраст.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграфи 1, 4, 5 и 8, които влизат в сила
от учебната 2010 – 2011 г.;
2. параграф 7, който влиза в сила от учебната 2012 – 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2010 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7746
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УКАЗ № 274
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 изменение на Закона за Селскостопанската академия, приет от ХLI Народно
събрание на 23 септември 2010 г.
Издаден в София на 30 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Селскостопанската
академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм.,
бр. 15 от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г. и бр. 10,
74 и 99 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 3, ал. 5 в тек
ста преди т. 1 думите „след съгласуване със
съответните ръководители на институциите по
ал. 2“ се заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2010 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7747

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за тайно
гласуване при избора на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание във връзка с чл. 10 от
Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва:
1. За провеждане на тайното гласуване се
избира комисия в състав от 11 народни представители – по двама от всяка парламентарна
група и 1 независим народен представител.
2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати,
подредени по азбучен ред, и квадратче пред
всяко име за отразяване волята на гласуващия
народен представител.
3. Бюлетините се поставят предварително в
изборните кабини.
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4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете
се предоставят на народните представители
от членовете на Комисията за провеждане на
тайното гласуване.
5. Всеки народен представител гласува „ЗА“
единия от кандидатите, като постави знак „Х“ в
квадратчето пред съответното име. Когато има
само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА“ предложения кандидат, като
постави знак „Х“ в квадратчето или „ПРОТИВ“
предложения кандидат, като не постави знак
„Х“ в квадратчето.
6. След гласуването народният представител
поставя бюлетината в изборния плик, излиза от
изборната стая и пуска плика в избирателната
кутия. Извършеното гласуване се отбелязва
в списъка на народните представители, като
гласувалият народен представител се подписва.
7. Разкъсване, зачертаване и други знаци
върху бюлетината не я правят недействителна.
Плик с две или повече еднакви бюлетини се
брои за една действителна бюлетина.
8. Бюлетината е недействителна, когато:
а) е саморъчно направена;
б) е намерена в изборната кутия без плик;
в) е поставен знак „Х“ в повече от едно
квадратче;
г) не е поставен знак „Х“ в нито едно
квадратче.
Когато пликът съдържа две или повече
бюлетини с различно съдържание и когато
пликът е празен, бюлетините се броят за една
недействителна бюлетина.
9. Гласуването се провежда в рамките на
1 час, смятано от обявяването на процедурата.
10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване
съставя протокол с данните от гласуването,
който се подписва от членовете на комисията.
Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.
11. За избран се смята кандидатът, получил
мнозинство повече от половината от гласувалите
народни представители.
12. В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото
мнозинство, се провежда второ гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред. За избран се
смята кандидатът, получил мнозинство повече
от половината от гласувалите народни представители. При равен резултат между кандидатите
се провежда нова процедура за избор.
13. Председателят на комисията обявява пред
Народното събрание резултатите от гласуването.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7872
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РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия за провеждане на
тайно гласуване при избора на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и
Решението за приемане на процедурни правила
за тайно гласуване при избора на омбудсман
РЕШИ:
Избира Комисия за провеждане на тайно
гласуване при избора на омбудсман в състав от
11 народни представители – по двама от всяка
парламентарна група и 1 независим народен
представител, както следва:
Председател: Юлиана Генчева Колева – народен представител от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ;
Членове: Красимир Георгиев Ципов – народен представител от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ;
Захари Димитров Георгиев – народен представител от Парламентарната група на Коалиция
за България;
Румен Иванов Такоров – народен представител от Парламентарната група на Коалиция
за България;
Тунджай Османов Наимов – народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;
Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;
Петър Иванов Хлебаров – народен представител от Парламентарната група на партия
„Атака“;
Венцислав Асенов Лаков – народен представител от Парламентарната група на партия
„Атака“;
Иван Николаев Иванов – народен представител от Парламентарната група „Синята
коалиция“;
Любомир Тодоров Иванов – народен представител от Парламентарната група „Синята
коалиция“;
Димитър Йорданов Чукарски – независим
народен представител.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7873
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РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Специализираното висше
училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по
библиотекознание и информационни технологии със седалище София
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Преобразува Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни
технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7874

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 260
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Чавдар Жечев Жечев от
длъжността постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и
форумите на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа и международните
организации във Виена.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

7847

УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ислямска
република Иран.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
7848

УКАЗ № 262

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Петър Кирилов Берон с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено
значимите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Президент на републиката: Георги Първанов

П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Бойко Христов Мирчев от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Индонезия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Подпечатан с държавния печат.

7849

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Ивайло Христов Маринов с
орден „Стара планина“ втора степен за изключително големите му заслуги към Република
България в областта на физическото възпитание
и спорта.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7850

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Петър Минчев Дойчев с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги за изграждането и развитието на туризма в Република България.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7851

Министър-председател: Бойко Борисов
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7852

УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам генерал-лейтенант Кирчо
Иванов Киров – директор на Националната
разузнавателна служба, с орден „За военна
заслуга“ първа степен за изключителния му
принос за националната сигурност.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7853

УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Шиничи Мунемаса – почетен консул на Република България в Япония,
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за развитието
на българо-японските отношения в областта
на културата и спорта и по повод 60 години
от рождението му.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7749
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УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Ангела Меркел – федерален канцлер на Федерална република Германия,
с орден „Стара планина“ с лента за особено
големия є принос за развитието на българогерманските отношения и за изключителните
є заслуги за присъединяването на Република
България към Европейския съюз, както и за
разрешаване на казуса с българските медици
във Великата социалистическа народна Либийска арабска Джамахирия и за завръщането
им в Република България.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7750

УКАЗ № 269
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Ги Докендорф – първи
съветник на люксембургското правителство и
генерален директор за културата на Великото
херцогство Люксембург, с орден „Мадарски
конник“ втора степен за особено големите
му заслуги за развитието на българо-люксембургските отношения в областта на културата.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7751

УКАЗ № 270
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Пауло Америко Вейга
Воловски – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия
в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите
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му заслуги за развитието и укрепването на
българо-бразилските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 20 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
7752

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни
и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“ (обн., ДВ, бр. 85
от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право да предоставя ваучери за обучение
по реда на постановлението има единствено
Агенцията по заетостта чрез Главна дирекция
„Услуги по заетостта“.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Видът на обучение и доставчикът на
обучение от списъка по чл. 7, ал. 2 се избират
от крайния ползвател на услугата „Обучение“.“
§ 2. В чл. 4, ал. 2 след думите „с код 62“ се
добавя „с изключение на код 622 „Градинарство
(паркове и градини)“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „предоставяне на ваучер“ се добавя „опис на издадените фактури за
предоставените обучения на физическите лица
или копие на отчет за извършени продажби
(услуги) съгласно чл. 119 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) – от регистрираните доставчици на обучение по ЗДДС,
или опис на първични счетоводни документи,
издадени съгласно изискванията на Закона за
счетоводството от доставчиците на обучение,
които не са регистрирани по ЗДДС за предоставените обучения на физическите лица“ и се
поставя запетая.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В стойността на услугата, която ще
бъде заплатена с ваучер, са включени всички
присъщи разходи, свързани с обучението, вклю-

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

чително дължимите данъци и такси съгласно
българското законодателство, с изключение
на разходите за стипендии и транспорт, когато
обучението е на безработни лица.“
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна помощ“ е процедура съгласно
чл. 34 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, и по Програма ФАР на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7,
16 и 93 от 2009 г. и бр. 31 от 2010 г.).“
2. Създава се т. 8:
„8. „Ползвател на услугата „Обучение“, финансирана с безвъзмездна финансова помощ
със средства от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, е заето или безработно
лице – приносител на ваучера.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2010 г. по бюджета на
Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение
на наказанието лишаване от свобода
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2010 г. допълнителни средства по бюджета на Министерството
на правосъдието в размер 7 596 570 лв. за
нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят от
резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. и/или чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2010 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7929

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Молдова за пострадало от наводнения през 2010 г. население от
български произход
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Молдова във вид на имущество на обща стойност 106 010 лв. съгласно
приложението за нуждите на пострадалото от
наводнения през 2010 г. население от български произход в с. Стояновка и с. Антоновка,
Кантемирски район, Република Молдова.
Чл. 2. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2010 г.
средства в размер 44 100 лв., както следва:
1. по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ – 36 100 лв., от които:
а) за възстановяване на имуществото по
т. 1.3 от приложението – 32 400 лв.;
б) за транспортиране на имуществото от
местонахождението му до София, за събиране
и за опаковане – 3700 лв.;
2. по бюджета на Министерския съвет за
нуждите на Държавната агенция за българите
в чужбина – до 8000 лв., за транспортиране на
помощта до Република Молдова, включително
на имуществото, предоставено от Българския
Червен кръст.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет за
2010 г. средства за официална помощ за развитие.
Чл. 3. Организирането, координирането и
предоставянето на помощта, включително на
предоставената от Българския Червен кръст, се
възлага на министъра на външните работи, на
министъра без портфейл и на председателя на
Държавната агенция за българите в чужбина.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити да извърши налагащите се
промени по бюджетите за 2010 г. на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ и на Министерския съвет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и чл. 19, ал. 1, т. 4 от
Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи, на
министъра на финансите, на министъра без
портфейл, на председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
и на председателя на Държавната агенция за
българите в чужбина.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Имущество, предоставeно като хуманитарна помощ за пострадало от наводнения население от
български произход в Република Молдова
№ по
ред

Единична
цена
(в лв.)
1. От Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“
1.1.
Одеяла ІІ качество 5000 бр.
10,40
НЗ
1.2.
Палатки УСБ
20 бр.
60,50
1.3.
Паприкаш
20 т
1620
Всичко:
85 610
2. От Българския Червен кръст
2.1.
Одеяла
1500 бр.
12,00
2.2.
Дамски и мъжки
120 чифта
20,00
обувки
Всичко:
Общо:
7930

Вид на помощта

Количество

20 400
106 010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
бюджетни кредити в размер 13,0 млн. лв. по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2010 г. за текущи разходи.
(2) Бюджетните кредити по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,
по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2010 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7931

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2010 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Столичната община
за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти, съпътстващи изграждането
на метрото
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 7 000 000 лв. по бюджета на
Столичната община за 2010 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на следните инфраструктурни
обекти:
1. изграждане конструкцията на Метростанция 11 от ІІ метродиаметър с подземен паркинг
над станцията;
2. изграждане конструкцията на Метростанция 8 от ІІ метродиаметър с подземен паркинг
над станцията, в т.ч. „Ларгото“;
3. изграждане на археологическо ниво под
пл. Независимост – І етап.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
по реда на чл. 34 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2010 г.
Чл. 3. Министърът на финансите на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет да извърши налагащите
се от чл. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния
бюджет за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на кмета
на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
7931
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от
2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28
и 100 от 2009 г. и бр. 24 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 12а, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„или документ, удостоверяващ начисляването
и заплащането на акциза.“
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава т. 10:
„10. търговско наименование и код по КН
на произвежданите стоки.“
§ 3. В чл. 15, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. вземане на проби за лабораторен анализ
с цел установяване съдържанието на акцизната
стока в крайния продукт и/или определяне на
кода по КН;“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението за освободен от акциз
краен потребител се издава в два екземпляра – за митницата, издала удостоверението,
и за освободения от акциз краен потребител.“
2. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. търговско наименование и код по КН
на произвежданите стоки.“
§ 5. В чл. 24, ал. 1 след думите „по чл. 23,
ал. 1“ се добавя „и чл. 23а, ал. 1“.
§ 6. В чл. 25 след думите „по чл. 23, ал. 1“
се добавя „и чл. 23а, ал. 1“.
§ 7. В чл. 26д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 литра“ се заменят
с „1000 кг“.
2. В ал. 5 в основния текст думите „1000
литра“ се заменят с „1000 кг“.
§ 8. В чл. 26е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 литра“ се заменят
с „1000 кг“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „1000
литра“ се заменят с „1000 кг“.
§ 9. В чл. 26ж, в основния текст на ал. 1
думите „1000 литра“ се заменят с „1000 кг“.
§ 10. В чл. 27, ал. 3 думите „и 11 – 17“ се
заменят с „и 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20“.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 след думите „местонахождение на данъчния склад,“ се добавя „както
и на мястото/местата на директна доставка“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в данъчния склад“
се поставя запетая и се добавя „както и на
мястото/местата на директна доставка“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

2. В ал. 3 след думите „на данъчните складове“ се поставя запетая и се добавя „както
и на мястото/местата на директна доставка“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
и в случаите на извършване на проверки във
връзка с промяна на обстоятелствата, при които
е издаден лицензът за управление на данъчен
склад, както и когато лицензиран складодържател е поискал да получава енергийни продукти
на място/места на директна доставка.“
§ 13. Член 41 се отменя.
§ 14. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Енергийни продукти с кодове по
КН 2710 91 и 2710 99 се оползотворяват или
обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците само от лицензирани
складодържатели.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 55в се създават ал. 3 и 4:
„(3) При получаване на енергийни продукти
на място на директна доставка лицензираният
складодържател изпраща незабавно писмено
уведомление по електронен път до началника
на компетентното митническо учреждение по
местонахождение на данъчния склад в рамките
на работното време на компетентното митническо учреждение, което съдържа информация за:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен
номер;
2. търговско наименование и код по КН на
енергийните продукти;
3. точен адрес на мястото на директна
доставка;
4. дата и час на получаване на енергийните
продукти.
(4) Лицензираният складодържател не може
да се разпорежда с енергийните продукти, получени на мястото/местата на директна доставка
преди изтичане на 3 часа от уведомлението по
ал. 3 в рамките на работното време на компетентното митническо учреждение или до получаването на писмено разрешение от началника
на компетентното митническо учреждение по
електронен път.“
§ 16. В чл. 56а се създават ал. 6 и 7:
„(6) При получаване на енергийни продукти
на място на директна доставка лицензираният
складодържател изпраща незабавно писмено
уведомление по електронен път до началника
на компетентното митническо учреждение по
местонахождение на данъчния склад в рамките
на работното време на компетентното митническо учреждение, което съдържа информация за:
1. наименование на изпращача, идентификационен номер на данъчен склад или акцизен
номер;
2. търговско наименование и код по КН на
енергийните продукти;
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3. точен адрес на мястото на директна
доставка;
4. дата и час на получаване на енергийните
продукти.
(7) Лицензираният складодържател не може
да се разпорежда с енергийните продукти, получени на мястото/местата на директна доставка
преди изтичане на 3 часа от уведомлението
по ал. 6 в рамките на работното време на
компетентното митническо учреждение или
до получаването на разрешение от началника
на компетентното митническо учреждение по
електронен път.“
§ 17. В чл. 57 се създава ал. 5:
„(5) За целите на прилагане на чл. 52, ал. 1,
т. 1 от закона, когато обезпечението по ал. 1
е учредено с банкова гаранция, лицензираният складодържател може да предостави и
обезпечение с депозит в пари по сметка на
Централното митническо управление.“
§ 18. В чл. 58а се създава ал. 5:
„(5) За целите на прилагане на чл. 57д, т. 4
от закона, когато обезпечението по ал. 1 е
учредено с банкова гаранция, регистрираният
получател може да предостави и обезпечение
с депозит в пари по сметка на компетентното
митническо учреждение.“
§ 19. В чл. 59, ал. 3 думите „и чл. 64, ал. 2“
се заличават.
§ 20. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 63, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 63, ал. 2“ и думите „по чл. 83“ се
заменят с „по чл. 83е“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Преди получаването на бандеролите лицата по чл. 63, ал. 3 предоставят пред
митницата, където е подадено заявлението за
бандероли, обезпечение по чл. 83 от закона.“
§ 21. В чл. 64, ал. 2 думите „14 дни“ се
заменят с „30 дни“.
§ 22. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „влизане в сила на нов
размер на акцизната ставка или на“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) От датата на влизане в сила на нов
образец на бандерол лицата по чл. 59 не могат
да освобождават за потребление акцизни стоки,
облепени с отменения образец на бандерол. В
случаите по ал. 3 лицата са длъжни да върнат
неизползваните бандероли в 30-дневен срок
от датата на влизане в сила на новия образец
на бандерол.“
§ 23. Члeн 66б се отменя.
§ 24. В чл. 71, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 25. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 123, ал. 4 от закона
се изготвя опис на стоките по образец съгласно
приложение № 13 в 2 екземпляра – един за
митническото учреждение и един за лицето.“
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2. В ал. 2 думите „Описите по ал. 1 се
представят“ се заменят с „Описът по ал. 1 се
представя“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 73 се създава ал. 4:
„(4) В случаите на директна доставка лицензираният складодържател води регистър за
изпратените уведомления по чл. 55в, ал. 3 или
по чл. 56а, ал. 6, който съдържа най-малко
следната информация:
1. пореден номер, дата и час на уведомлението;
2. наименование на изпращача и идентификационен номер на данъчния склад/акцизен
номер;
3. търговско наименование и код по КН на
енергийните продукти;
4. точен адрес на мястото на директна
доставка;
5. дата и час на получаване на енергийните
продукти на мястото на директна доставка;
6. дата и час на получаване на разрешението
от началника на компетентното митническо
учреждение (в случай че има такова);
7. пореден номер и дата на придружителния
административен документ/електронния административен документ.“
§ 27. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително получени при условията
на директна доставка“.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително получени при условията
на директна доставка“.
§ 28. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
„7. код 07 – с придружителен административен документ или електронен административен
документ при условията на директна доставка
на енергийни продукти;“.
2. В ал. 4 се създава т. 26а:
„26а. код 56 – за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка
съгласно чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;“.
§ 29. В чл. 78, ал. 3 думите „в присъствието
на митнически служител“ се заличават.
§ 30. В чл. 80, ал. 1 след думите „чл. 20,
ал. 2, т. 9 и 10“ се добавя „от закона“.
§ 31. В чл. 80а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 33, ал. 1 от закона“
се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и ставката по
чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла,
които по техническа спецификация съдържат
маркиран газьол,“.
2. В ал. 4 думите „чл. 33, ал. 1 от закона“
се заменят с „по чл. 33, ал.1 и ставката по
чл. 33а, ал. 1 от закона за смазочни масла,
които по техническа спецификация съдържат
маркиран газьол“.
§ 32. В чл. 80б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и
когато е издаден акцизен данъчен документ в
случаите по чл. 80а, ал. 4 за смазочни масла,
съдържащи маркиран газьол.“
§ 33. В чл. 88 се създава т. 4:
„4. произведени стоки от получените енергийни продукти:
а) документи, издавани във връзка с произведените стоки (технически спецификации,
разходни норми, максимални стойности на
технологичните загуби на вложените енергийните продукти и т.н.);
б) търговско наименование на произведената стока;
в) код по КН на произведената стока;
г) мерна единица;
д) количество на произведените стоки.“
§ 34. В чл. 103, ал. 3 след думата „гориво“
се добавя „както и на газьол по чл. 33а, ал. 4
от закона, газьол, използван като компонент
в други тежки масла, и газьол, предназначен
за освободени от акциз крайни потребители“.
§ 35. В чл. 107, ал. 3 след думата „керосина“
се добавя „и газьола“.
§ 36. В чл. 114, ал. 1, т.10 след думите „търговския обект“ се добавя „или друг документ,
удостоверяващ предназначението му“.
§ 37. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
Вх. № …………….
Дата …………...г.

ДО НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА …………......

И С КАН Е
от ............................................................................ ,
представляван от ................................................... ,
ЕГН ........................................................................ ,
ЕИК .........................................................................
Адрес: ......................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ........................
Факс: …………………… Е-mail: ....................................
Уебадрес ..................................................................
Лице за контакти: ..................................................
Длъжност: ...............................................................
Телефон: ……………… …… Мобилен: .........................
Факс: ……………..…….. Е-mail: ..................................
Уебадрес ..................................................................
Моля, на основание чл. 24, ал. 4 от Закона
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) да ми
бъде издадено удостоверение за освободен от акциз
краен потребител.
Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за акцизите
и данъчните складове (ППЗАДС) предоставям
следната информация:
1. Наименование на обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти:
..................................................................................
2. Цели, за които ще се използват енергийните
продукти:
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(Описват се целите, за които ще се използват
енергийните продукти, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от закона)
..................................................................................
3. Търговско наименование и код по КН на
енергийните продукти, които ще се използват:
..................................................................................
4. Годишни прогнозни количества от енергийни
продукти, които ще се получават и използват – по
видове дейности и видове енергийни продукти:
..................................................................................
5. Материална отчетност, която ще се води от
крайния потребител – по видове дейности и по
видове енергийни продукти:
..................................................................................
6. Максимален производствен капацитет:
..................................................................................
7. Максимален складов капацитет за получаваните енергийни продукти:
..................................................................................
8. Търговско наименование и код по КН на
произвежданите стоки (в случай, че е възможно
да се посочат):
..................................................................................
Прилагам съгласно чл. 14, ал. 3 ППЗАДС
следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – оригинал или нотариално
заверено копие в случаите, когато лицето не е
пререгистрирано по реда на Закона за търговския
регистър;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ
единния идентификационен код на лицето;
3. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
4. свидетелство за съдимост за обстоятелствата
по чл. 13, ал. 7, т. 2, буква „а“, а ако лицата не са
български граждани – декларация;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 13,
ал. 7, т. 2, буква „б“;
6. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски;
7. план на обекта с обозначени местоположение
и предназначение на помещенията и оборудването;
8. документ за собственост или договор за
наем на обекта;
9. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
10. списък на обичайните доставчици;
11. лиценз, разрешение или регистрация за
осъществяване на дейността, за която ще се
използват енергийните продукти, когато това се
изисква по закон;
12. технологичната схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности на
технологичните загуби, техническа спецификация;
13. издадени документи въз основа на одобрен
и общодостъпен стандарт (български, международен, европейски) по Закона за националната
стандартизация.
Дата:
Подпис и печат:
Тази информация се попълва от лицето за
всеки обект поотделно, в който ще се получават,
складират и използват енергийните продукти.
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„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции
на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление
на Агенция „Митници“: 1202 София, ул. Г. С. Раковски 47.“
§ 38. Приложение № 5 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 27, ал.1
Вх. № …………......
Дата …………...год.

ДО ДИРЕКТОРА НА
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

ЗАЯ В Л Е Н И Е
от ............................................................................ ,
представляван от ................................................... ,
ЕГН ........................................................................ ,
ЕИК ........................................................................ ,
Адрес: ......................................................................
Телефон: …………..………… Мобилен: ........................
Факс: .......................................................................
Е-mail: ……………………………….……… Уебадрес ...........
Лице за контакти: ..................................................
Длъжност: ...............................................................
Телефон: ……………….…… Мобилен: .........................
Факс: .......................................................................
Е-mail: ……………………………………..… Уебадрес ..........
Моля, на основание чл. 47 от Закона за акцизите
и данъчните складове (ЗАДС) да ми бъде издаден
лиценз/лицензи за управление на данъчен склад/
данъчни складове.
Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС
предоставям следната информация:
1. Описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад
(Описват се дейностите, които ще се извършват
в склада, включително обичайните операции по
чл. 65, ал. 5 от закона – кратко описание на производствения процес, извършване на операции, като
маркиране, денатуриране, облепване с бандероли
и др. Също така да се посочи дали съответният
данъчен склад е за производство и складиране на
акцизни стоки или само за складиране на акцизни
стоки): .....................................................................
2. Вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират
(Акцизните стоки, които ще се произвеждат и/или
складират, се описват по видове и код по КН):
..................................................................................
3. Годишен прогнозен обем за произвежданите
и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана:
..................................................................................
4. Годишен прогнозен обем за движението на
акцизни стоки под режим отложено плащане на
акциз:
..................................................................................
5. Описание на системите по чл. 47, ал. 1,
т. 8 ЗАДС
(Кратко описание на използваната система за
отчетност (напр. софтуерен продукт), която да
позволява контрола за влизащите, произведени-
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те, обработваните, складираните и излизащите
от данъчния склад акцизни стоки въз основа на
въведената, съхраняваната и обработваната информация, свързана с материалната отчетност):
..................................................................................
6. Точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад
(Посочва се точният адрес на данъчния склад,
броят на помещенията и тяхното предназначение).
..................................................................................
7. Вида на обезпечението, което ще бъде
представено
(Посочва се видът на обезпечението, което ще
бъде представено – с депозит в пари или с банкова гаранция):
..................................................................................
8. Имената на служителите, упълномощени да
подписват придружителни административни документи/електронни административни документи
(Имената и ЕГН на служителите, упълномощени
да подписват ПАД/електронни административни
документи за данъчния склад):
..................................................................................
9. Точно местонахождение на мястото/местата
на директна доставка
(Посочва се точният адрес на мястото/местата,
различно/и от местонахождението на данъчния
склад, където ще се получават акцизните стоки,
изпратени от друга държава членка при условията
на директна доставка):
..................................................................................
Информацията от т. 1 до т. 9 се попълва от
заявителя за всеки данъчен склад поотделно, като
се прилагат документите по чл. 48, ал. 2, т. 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 20.
Дата:
Подпис и печат:
„Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни и
нормативните актове, регламентиращи защитата
на информация, и се обработват само във връзка с
осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното
управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С.
Раковски 47.“
Прилагам съгласно чл. 48, ал. 2 следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие в случаите,
когато лицето не е пререгистрирано по реда на
Закона за търговския регистър;
2. свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лицензирания складодържател – оригинал, издаден от съда, а ако лицата не са български
граждани – декларация;
3. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква „б“,
че лицата, представляващи лицензирания складодържател, не са били членове на управителен
или контролен орган или неограничено отговорни
съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни
осигурителни вноски;
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5. декларация по чл. 47, ал. 1, т. 5, че лицето
не е извършило тежко или повторно нарушение
на Закона за акцизите и данъчните складове;
6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по
закон – заверено копие;
7. документ за собственост или договор за
наем на помещенията на данъчния склад – заверено копие;
8. валидна скица на недвижимия имот, издадена
от общината по местонахождение на обекта;
9. план на помещенията на данъчния склад – архитектурен план с ясно обозначени местоположение
и предназначение на помещенията, в които ще се
извършва производството и складирането или само
складирането на акцизни стоки. В плана следва да
са обозначени местоположението на съоръженията, включително съдовете с техния обем, както
и местоположението на измервателните уреди в
зависимост от вида на стоките;
10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор
или от специализирано одиторско предприятие по
смисъла на Закона за независимия финансов одит,
в случай че лицето осъществява дейност повече
от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца
на подаване на заявлението;
11. техническа документация за използваните
автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения
процес, разходни норми, максимални стойности
на технологични загуби, техническа спецификация;
13. бизнес план (вида на акцизните стоки, които
ще се произвеждат или съхраняват в данъчния
склад, средномесечното прогнозно количество на
акцизните стоки с кодове по КН, които ще се
складират – по видове стоки с кодове по КН и
акцизни ставки, максималното прогнозно количество на акцизните стоки с кодове по КН, които

БРОЙ 78

в един и същ момент ще бъдат в движение под
режим отложено плащане – по видове стоки с
кодове по КН и акцизни ставки, производствения капацитет за акцизни стоки и максималния
складов капацитет за съхраняване на акцизните
стоки – по видове стоки с кодове по КН и акцизни ставки, средномесечния прогнозен размер
на дължимия акциз – по видове стоки с кодове
по КН и акцизни ставки);
14. спесимени на подписите на лицата/служителите, упълномощени да подписват ПАД/
електронен административен документ;
15. заверено копие от документ, удостоверяващ
единния идентификационен код на лицето;
16. декларация, че лицето не е в производство
по несъстоятелност или ликвидация;
17. годишни прогнозни количества на основните
суровини, които се използват при производството
на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
18. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано
одиторско предприятие по смисъла на Закона за
независимия финансов одит, в случай че лицето
осъществява дейност повече от една година;
19. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите на
получаването им на мястото/местата на директна доставка, различно от местонахождението на
данъчния склад;
20. план на мястото на директна доставка
с обозначено местоположение на средствата за
измерване на получаваните енергийни продукти.
Дата: .....
Подпис и печат:“

§ 39. В приложение № 7к думите „с код по
КН 3811 11 и 38 11 90“ се заменят със „с код
по КН 2909 19 90, 3811 11 и 3811 90“.
§ 40. Приложение № 10 се изменя така:

„Приложение

№ 10
към чл. 60, ал.1

ТМУ ...................................................................
Входящ № .................................... / ............... г.
(попълва се от митническата администрация)

ЗАЯ В Л Е Н И Е ЗА БАН Д Е Р О Л И
Наименование на лицето ...................................................................................................................................
ЕИК ......................................................................................................................................................................
Идентификационен номер: ................................................................................................................................
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран
получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес:......................................................................................................................................................................
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на временно
регистриран получател, или адрес на управление за вносителите)
№
по
ред

Вид на
бандеролите

Търговско наименование
на стоките

Търговска
марка

Код
на акцизния
продукт

Код
по
КН

Вместимост
на потребителската
опаковка

Мерна
единица

Действително
алкохолно съдържание по
обем,%
vol

Продажна цена
на опаковка

Цена
на единична
бройка
ръчно
свити
пури

Размер
на
акциза
за
опаковка

Брой
на бандеролите

Общ
размер
на
акциза

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Обща сума на акциза: ........................................................................................................................................
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Към заявлението прилагам документи съгласно чл. 60, ал. 2:
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
Дата: .…………………. Име и длъжност: ……………………….............................. Подпис и печат: .............................
Указания за попълване:
Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 се попълват за алкохол и алкохолни напитки
Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 се попълват за тютюневи изделия.“

§ 41. Приложение № 11 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 64
ТМУ: ………………………………………………….
П Р И Е М Н О-П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н
№………………

П Р ОТО К О Л

Днес, …../…../ ……… г., бяха предадени от ТМУ ............................................................................. на:
Наименование на лицето ........................................................................................................................
ЕИК ...........................................................................................................................................................
Идентификационен номер: .....................................................................................................................
(попълва се идентификационен номер на данъчен склад или идентификационен номер на регистриран получател, или идентификационен номер на временно регистриран получател)
Адрес: ........................................................................................................................................................
(попълва се адрес на данъчен склад или на обекта на регистриран получател, или на обекта на
временно регистриран получател или адрес на управление за вносителите)
следните бандероли:
№
по
ред

Вид
на
бандеролите

1

2

Тър- Търговговско
ска
наи- марменока
вание
на
стоките
3

4

Код
на
акцизния
продукт

Код
по
КН

5

6

Вмес- Мерна
тимост
едина
ница
потребителската
опаковка

7

8

Действително
алкохолно
съдържание
по
обем,
% vol

Продажна
цена
на
опаковка

Цена
на
единична
бройка
ръчно
свити
пури

Размер
на
акциза
за опаковка

Емисия на
бандеролите

Серия

От
№

До
№

Брой
на
бандеролите

Общ
размер
на
акциза

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обща сума на акциза: .............................................................................................................................
.........
......................................
.......................................
(дата)
Предал:
Приел:
(компетентен служител – 	
(от името на заявителя –
име, длъжност и подпис)
име, длъжност и подпис)“
§ 42. Приложение № 13б се отменя.
§ 43. В приложение № 18 след ред „код 55 – за освободени за потребление напълно денатуриран
етилов алкохол“ се създава ред:
„код 56 – за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка съгласно
чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;“.
§ 44. В приложение № 19 след ред „код 55 – за освободени за потребление напълно денатуриран
етилов алкохол“ се създава ред:
„код 56 – за стоки, освободени за потребление при условията на директна доставка съгласно
чл. 20, ал. 2, т. 12б от закона;“.
§ 45. Навсякъде в правилника и приложенията към него думите „актуално удостоверение за
вписване в търговския регистър“ се заменят с „удостоверение за актуално състояние“.
Заключителна разпоредба
§ 46. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
7785
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за
организиране и провеждане на изпити за
придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ (обн., ДВ, бр. 57 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 23 и 104 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „(приложение № 1)“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се
добавя „и документ за платена държавна такса
за явяване на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.
2. В ал. 5, т. 1 накрая се добавя „или не е
представен някой от документите по ал. 1“.
§ 2. В чл. 36 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и след представяне на документ за платена държавна такса
за издаване на сертификат“.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя
„и след представяне на документ за платена
държавна такса за издаване на дубликат на
сертификата“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Към документите за участие в изпита
за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ през ноември 2010 г.,
подадени до влизането в сила на тази наредба,
кандидатите допълнително представят и документ за платена държавна такса за явяване
на изпит в срока по чл. 5, ал. 2 от наредбата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45 и
55 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 след думата „цел“ се добавя „регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)“.
§ 2. В чл. 12 ал. 7 се изменя така:
„(7) Гаранцията се освобождава или записът
на заповед се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за окончателно
плащане разходи съответства на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, и надхвърля
сумата на аванса.“
§ 3. Създава се чл. 13а:

ВЕСТНИК
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„Чл. 13а. Общият размер на авансовото
и междинните плащания за един проект не
може да надвишава 70 % от общата стойност
на одобрената финансова помощ по проекта.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „регистрация или“ се заличават;
б) точка 4 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по
ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия
по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се
установи, че са учредени или преобразувани с
цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.“
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „религиозно
значение“ се поставя запетая и се добавя
„консервационно-реставрационни работи на
обществени сгради, които са със статут на
недвижима културна ценност“.
2. В ал. 7 думите „по ал. 4 и 5“ се заменят
с „и изпълнителите“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 10 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават.
2. Създава се т. 18:
„18. инвестиции, за които са установени, че
са кандидатствали или помощта е получена
от юридически лица с нестопанска цел, регис
трирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП
и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство
в противоречие с целите на мярката по ПРСР.“
§ 7. В чл. 38, ал. 1 се създава т. 6:
„6. е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане
на Методология за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейс
кия земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ,
бр. 53 от 2010 г.).“
§ 8. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 27 и 28 се изменят така:
„27. „Интегриран план за обновяване на
населеното място“ е план за физическото обновление на селищната среда, който включва
и елементи, свързани с подобряване на средата
на живот съобразно местните характеристики
и специфичните особености на конкретните
населени места.
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28. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.“
2. Създава се т. 36:
„36. „Сгради с религиозно значение“ са сгради със своеобразната религиозна символика в
архитектурното оформление, чието предназначение е в тях да се извършват богослужение,
религиозни обреди, церемонии, ритуали или
верско обучение за вероизповедание, признато
по чл. 10 или регистрирано по чл. 15 от Закона
за вероизповеданията.“
§ 9. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.; изм., бр. 45 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В § 21 думите „5 месеца“ се заменят с
„12 месеца“.
2. В § 22 числото „45“ се заменя с „290“.
§ 10. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблица „Обособени етапи за реализация
при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно/две** междинно
плащане)“ от раздел I „Данни за кандидата“
се изменя така:
„Обособени части от инвестицията за реализация при кандидатстване за междинно
плащане (допуска се не повече от едно/две**
междинно плащане)
(лева)
Обособена част
от инвестицията

Подробно описание на
дейността/актива

Стойност

А

Б

В

ВЕСТНИК

В случай че не се кандидатства за междинно
плащане, тази таблица не се попълва.“
2. В таблица „Придружаващи документи“ се
правят следните изменения:
а) в ред 14 след думата „период“ се поставят
скоби и се добавя „не се изисква от кандидати
общини“;
б) в ред 15 след думата „дейности“ се пос
тавят скоби и се добавя „не се изисква от
кандидати общини“;
в) в ред 16 след думата „период“ се поставят
скоби и се добавя „не се изисква от кандидати
общини“;
г) в ред 17 след думата „цена“ се добавя
„или инвентарна книга“;
д) в ред 25 думите „както и обосновка за
избора на изпълнител“ и запетаята преди тях
се заличават.
3. Таблица „Специфични документи за дей„

1
2
Общо

*Кандидатът описва: дейностите/активите,
за които кандидатства, като ги обособява в две
обособени части от инвестицията, като първата
от тях съответства на междинното плащане, за
което кандидатства, в колона Б; стойността на
активите в колона В; за „Общо“ в колона В
сумата на всички необходими средства.
**Междинно плащане е допустимо, но не
повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта в случаите, когато кандидатите са
общини, и един път за периода на изпълнение
на проекта за всички останали ползватели на
помощта.
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„

ности по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 4“ се изменя така:
Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 2
1. Решение на общински съвет за обявя- 
ване на сградата, обект на кандидатстване за сграда с местно историческо
и културно значение или Удостоверение от НИНКН за статута на обекта
като недвижима културна ценност с
категория „местно значение”
2. Съгласуване с Министерството на кул- 
турата с писмено становище и заверка
с печат върху графичните материали на
проектната документация, изготвена
по реда на глава 23 от Наредба № 4
от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти

“

4. След таблица „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2“ се създават
таблици „Специфични документи за дейности
по чл. 4, ал. 1, т. 3“ и „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 4“:
Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 3
1. Удостоверение от съответния ок- 
ръжен съд за вписване на местно
поделение на вероизповеданието,
регистрирано по чл. 20 от Закона
за вероизповеданията, с изключение
на местни поделения на вероизповеданията, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона
за вероизповеданията (представя се
от кандидати местно поделение на
вероизповеданието, регист рирано
по чл. 20 от Закона за вероизповеданията)
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2. Съгласуване с Министерството на 
културата с писмено становище и
заверка с печат върху графичните
материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23
от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните
проекти
Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 4
1. Съгласуване с Министерството на 
културата с писмено становище и
заверка с печат върху графичните
материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23
от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните
проекти

“

5. Ред „1.6.1. Основни етапи и дейности
по изпълнението на проекта“ от раздел III
„Описание на проектното предложение“ се
изменя така:
„1.6.1. Обособени части от инвестицията и
дейности по изпълнението на проекта“.
6. В точка 4 „Резултати от инвестицията:
O.322; R.10“ от „Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места“
думите „Планове за обновяване на населеното
място“ се заменят с „Интегрирани планове за
обновяване на населеното място“.
§ 11. Приложение № 5 към чл. 33, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 33, ал. 1
Документи, подавани при кандидатстване за
плащане:
I. Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за авансово плащане:
1. Копие от документ за самоличност на пол
звателя на помощта съгласно сключения договор
и на лицето, което подава документите за плащане
(при упълномощаване).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случай, че документите
не се подават лично от ползвателя на помощта.
3. Банкова гаранция по чл. 12, ал. 4 или ал. 5
или запис на заповед по чл. 12, ал. 5 в полза на
РА в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане, покриващи срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца.
4. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския съвет
за одобряване на запис на заповед по чл. 12, ал. 5.
5. Договор за откриване и водене на специална
отделна банкова извънбюджетна разплащателна
сметка, сключен между ползвателите общини и
търговска банка.
II. Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за междинно плащане:

ВЕСТНИК
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1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане (в случаи на ползвател ЮЛНЦ или на
местно поделение на вероизповедание, регистрирано по чл. 20 от Закона за вероизповеданията).
2. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е в процедура на ликвидация, издадено
в рамките на месеца, предхождащ датата на
подаване на заявката за плащане (в случаи на
ползвател ЮЛНЦ).
3. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят
не е обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство по несъстоятелност, издадено не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката (в случаи на ползвател ЮЛНЦ).
4. Копие от документ за самоличност на законния представител на ползвателя на помощта.
5. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане (при
упълномощаване).
6. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случай, че документите
не се подават лично от кандидата (ползвател на
помощта).
7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД НАП) в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (не се
изисква от кандидати общини и местни поделения
на вероизповеданията).
8. Копие от удостоверение за регистрация по
ЗДДС или декларация по образец (в случай че
ползвателят няма регистрация), че ползвателят
няма да упражни правото си на данъчен кредит
за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
9. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи.
10. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура.
11. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на ползвателя на помощта.
12. Договор за строителство/доставка/услуга
между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в
левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна
сметка. В договорите се описва ДДС.
13. Декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиция, не са втора употреба.
14. Декларация от ползвателя за наличие или
липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски
програми (по образец).
15. Декларация от ползвателя за минимални
помощи (по образец) (в случаи на ползвател
ЮЛНЦ).
16. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
III. Документи, които ползвателят на помощ
та следва да подаде при заявка за окончателно
плащане:
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Общи документи:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (в случаи на ползвател ЮЛНЦ
или на местно поделение на вероизповедание,
регистрирано по чл. 20 от Закона за вероизповеданията).
2. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е в процедура на ликвидация, издадено
в рамките на месеца, предхождащ датата на
подаване на заявката за плащане (в случаи на
ползвател ЮЛНЦ).
3. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят
не е обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство по несъстоятелност, издадено не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката (в случаи на ползвател ЮЛНЦ).
4. Копие от документ за самоличност на законния представител на ползвателя на помощта.
5. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане (при
упълномощаване).
6. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случай, че документите
не се подават лично от кандидата (ползвател на
помощта) или заповед на кмета.
7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД НАП) в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (не се
изисква от кандидати общини и местни поделения
на вероизповеданията).
8. Счетоводен баланс за годината, предхождаща
годината на подаване на заявката за плащане,
съгласно ЗС.
9. Счетоводен баланс към датата на подаване
на заявката съгласно ЗС.
10. Отчет за приходите и разходите за годината,
предхождаща годината на подаване на заявката за
плащане, съгласно ЗС (не се изисква от кандидати
общини и местни поделения на вероизповеданията).
11. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявката съгласно ЗС (не се
изисква от кандидати общини и местни поделения на вероизповеданията).
12. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината
на подаване на заявката за плащане, съгласно ЗС
(не се изисква от кандидати общини и местни
поделения на вероизповеданията).
13. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс към датата на подаване на
заявката за плащане съгласно ЗС (не се изисква
от кандидати общини и местни поделения на
вероизповеданията).
14. Копие на извлечение от инвентарна книга
или разпечатка от счетоводната система на пол
звателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.
15. Копие от удостоверение за регистрация по
ЗДДС или декларация по образец (в случай че
ползвателят няма регистрация), че ползвателят
няма да упражни правото си на данъчен кредит
за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
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16. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи.
17. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура.
18. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на ползвателя на помощта.
19. Застрахователна полица на предмета на
инвестицията в полза на РА, покриваща рисковете, описани в договора между кандидата и РА,
валидна за срок минимум 12 месеца.
20. Квитанция/платежно нареждане за изцяло
платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружена от пълно дневно банково
извлечение.
21. Договор за строителство/доставка/услуга
между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове
или евро, срок, количество и начин на доставка,
ведно с подробна количествено-стойностна сметка.
В договорите се описва ДДС.
22. Приемно-предавателен протокол между
доставчика и ползвателя на помощта с детайлно
описание на техническите характеристики.
23. Декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиция, не са втора употреба.
24. Декларация от ползвателя за наличие или
липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски
програми (по образец).
25. Декларация от ползвателя за минимални
помощи (по образец) (в случаи на ползвател
ЮЛНЦ).
26. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
Специфични документи по видове дейности:
I. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и
съоръженията към тях:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията
на проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от
2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.)
(Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за пол
зване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
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5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
II. Реконструкция и изграждане на улична
мрежа, тротоари, площади, улично осветление:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за пол
зване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
III. Реконструкция/ремонт на обществени
сгради с местно историческо и културно значение,
сгради с религиозно значение и подобряване на
прилежащите пространства, включително вертикална планировка:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за пол
зване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
IV. Ремонт на фасади на частни сгради и
прилежащите пространства, както и вертикална
планировка:
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1. Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 12 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за пол
зване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
V. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място:
1. Заповед за одобрение на плана от кмета на
съответната община.
2. Становище от ОЕСУТ.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 13. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45 и 55 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 3 след думата „цел“ се добавя
„регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)“.
2. В чл. 12 ал. 7 се изменя така:
„(7) Гаранцията се освобождава или записът
на заповед се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за окончателно
плащане разходи съответства на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, и надхвърля
сумата на аванса.“
3. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Общият размер на авансовото
и междинните плащания за един проект не
може да надвишава 70 % от общата стойност
на одобрената финансова помощ по проекта.“
4. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по
ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия
по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се
установи, че са учредени или преобразувани с
цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.“
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5. В чл. 15, ал. 5 думите „за предоставяне
на културни услуги (културни центрове, театри,
библиотеки)“ се заменят с „предоставящи услуги,
свързани с използването на информационни и
комуникационни технологии“.
6. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) Не се предоставя финансова помощ за
инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9 за институции,
извършващи социални услуги, които подлежат
на закриване съгласно Националната стратегия
„Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“. Разплащателната агенция
осъществява проверката служебно.“
7. В чл. 23 се правят следните изменения:
а) в ал. 4 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи.“
се заличават;
б) в ал. 5 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне
на основателността на предложените разходи.“
се заличават;
в) в ал. 7 думите „по ал. 4 и 5“ се заменят
с „и изпълнителите“;
г) в ал. 13 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
8. В чл. 24 се правят следните изменения:
а) в т. 10 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават;
б) създава се т. 17:
„17. инвестиции, за които са установени, че
са кандидатствали или помощта е получена
от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП
и за които се установи, че са учредени или
преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката
по ПРСР.“
9. В чл. 26, ал. 1 се създава изречение трето:
„Със заповедта може да бъде определен и бюджет само за определена допустима дейност.“
10. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 6:
„6. е наложена финансова корекция, определена по ПМС № 134 от 2010 г. за приемане
на Методология за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ,
бр. 53 от 2010 г.).“
11. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
а) точка 26 се изменя така:
„26. „Обособена част от инвестицията“ е
завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.“;
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б) създава се т. 37:
„37. „Инвестиции по Европейския план
за икономическо възстановяване“ са инвестиции за строителство, реконструкция или
рехабилитация на водоснабдителни системи
и съоръжения.“
12. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 11 от
2010 г.; изм., бр. 37 от 2010 г.) се правят следните изменения:
а) в § 23 думите „5 месеца“ се заменят с
„12 месеца“;
б) в § 24 числото „45“ се заменя с „290“.
13. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
a) в раздел I „Данни за кандидата“ се правят
следните изменения:
аа) ред „Кандидатствам за гарантиран бюджет за изграждане на нови или подобряване
на съществуващи центрове за предоставяне на
културни услуги (културни центрове, театри,
библиотеки), включително създаването на
мобилни такива.“ се изменя така:
„Кандидатствам за гарантиран бюджет за
изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове, предоставящи услуги,
свързани с използването на информационни
и комуникационни технологии, включително
създаването на мобилни такива.“;
бб) таблица „Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане
(допуска се не повече от едно/две** междинно
плащане)“ се изменя така:
„Обособени части от инвестицията за реализация при кандидатстване за междинно
плащане (допуска се не повече от едно/две**
междинно плащане)
(лева)
Обособена част
от инвестицията

Подробно опи
сание на дейността/актива

Стойност

А

Б

В

1
2
Общо

*Кандидатът описва: дейностите/активите,
за които кандидатства, като ги обособява в две
обособени части от инвестицията, като първата
от тях съответства на междинното плащане, за
което кандидатства, в колона Б; стойността на
активите в колона В; за „Общо“ в колона В
сумата на всички необходими средства.
**Междинно плащане е допустимо, но не
повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта в случаите, когато кандидатите са
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общини, и един път за периода на изпълнение
на проекта за всички останали ползватели на
помощта.
В случай че не се кандидатства за междинно
плащане, тази таблица не се попълва.“;
б) в таблица „Придружаващи документи“ се
правят следните изменения:
аа) в ред 14 след думата „период“ се поставят
скоби и се добавя „не се изисква от кандидати
общини“;
бб) в ред 15 след думата „дейности“ се
поставят скоби и се добавя „не се изисква от
кандидати общини“;
вв) в ред 16 след думата „период“ се поставят
скоби и се добавя „не се изисква от кандидати
общини“;
гг) в ред 17 след думата „цена“ се добавя
„или инвентарна книга“;
дд) в ред 23 думите в скобите „в случаите
на доставка на машини офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител с цел
определяне на основателността на предложените
разходи“ се заличават;
ее) в ред 24 думите в скобите „в случаите
на доставка на машини офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител“ се
заличават;
жж) в ред 26 думите „както и обосновка за
избора на изпълнител“ и запетаята преди тях
се заличават;
в) ред 1 „Становища от Басейнова дирекция и РИОСВ относно това, дали проектът
отговаря на определените критерии, степен
на приложимост и очакван ефект“ в таблица
„Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 2“ се заличава;
г) ред 1 „Становища от Басейнова дирекция и РИОСВ относно това, дали проектът
отговаря на определените критерии, степен
на приложимост и очакван ефект“ в таблица
„Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 3“ се заличава;
д) ред „1.6.1. Основни етапи и дейности по
изпълнението на проекта“ от раздел III „Описание на проектното предложение“ се изменя така:
„1.6.1. Обособени части от инвестицията и
дейности по изпълнението на проекта“.
14. Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 35, ал. 1
Документи, подавани при кандидатстване за
плащане
I. Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за авансово плащане:
1. Копие от документ за самоличност на ползвателя на помощта съгласно сключения договор и
на лицето, което подава документите за плащане
(при упълномощаване).
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2. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случаи, че документите
не се подават лично от ползвателя на помощта,
съгласно сключения договор.
3. Банкова гаранция по чл. 12, ал. 4 или 5 или
запис на заповед по чл. 12, ал. 5 в полза на РА в
размер 110 % от стойността на авансовото плащане, покриващи срока на договора за отпускане
на финансова помощ, удължен с шест месеца.
4. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския
съвет за одобряване на запис на заповед по
чл. 12, ал. 5.
5. Договор за откриване и водене на специална
отделна банкова извънбюджетна разплащателна
сметка, сключен между ползвателите общини и
търговска банка.
II. Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за междинно плащане:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане (ЮЛНЦ).
2. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е в процедура на ликвидация, издадено в
рамките на месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката за плащане (ЮЛНЦ).
3. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят
не е обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство по несъстоятелност, издадено не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката (ЮЛНЦ).
4. Копие от документ за самоличност на законния представител на ползвателя на помощта.
5. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане (при
упълномощаване).
6. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случай, че документите
не се подават лично от кандидата (ползвател на
помощта).
7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД НАП) в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (не се
изисква от кандидати общини).
8. Копие от удостоверение за регистрация по
ЗДДС или декларация по образец (в случай че
ползвателят няма регистрация), че ползвателят
няма да упражни правото си на данъчен кредит
за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
9. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи.
10. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура.
11. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на ползвателя на помощта.
12. Договор за строителство/доставка/услуга
между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове
или евро, срок, количество и начин на доставка
ведно с подробна количествено-стойностна сметка.
В договорите се описва ДДС.
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13. Декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиция, не са втора употреба.
14. Декларация от ползвателя за наличие или
липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски
програми (по образец).
15. Декларация от ползвателя за минимални
помощи (по образец) (ЮЛНЦ).
16. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
III. Документи, които ползвателят на помощ
та следва да подаде при заявка за окончателно
плащане:
Общи документи:
1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане (ЮЛНЦ).
2. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е в процедура на ликвидация, издадено в
рамките на месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката за плащане (ЮЛНЦ).
3. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят
не е обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство по несъстоятелност, издадено не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката (ЮЛНЦ).
4. Копие от документ за самоличност на законния представител на ползвателя на помощта.
5. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане (при
упълномощаване).
6. Нотариално заверено изрично пълномощно
или заповед на кмета в случай, че документите
не се подават лично от кандидата (ползвател на
помощта), съгласно сключения договор.
7. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД НАП) в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (не се
изисква от кандидати общини).
8. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане
съгласно Закона за счетоводството (ЗС).
9. Счетоводен баланс към датата на подаване
на заявката съгласно ЗС.
10. Отчет за приходите и разходите за годината,
предхождаща годината на подаване на заявката
за плащане, съгласно ЗС (не се изисква от кандидати общини).
11. Отчет за приходите и разходите към датата
на подаване на заявката съгласно ЗС (не се изисква
от кандидати общини).
12. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за годината, предхождаща годината
на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС
(не се изисква от кандидати общини).
13. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс към датата на подаване на
заявката за плащане съгласно ЗС (не се изисква
от кандидати общини).
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14. Копие на извлечение от инвентарна книга
или разпечатка от счетоводната система на ползвателя, доказваща заприхождаването на финансирания актив.
15. Копие от удостоверение за регистрация по
ЗДДС или декларация по образец (в случай че
ползвателят няма регистрация), че ползвателят
няма да упражни правото си на данъчен кредит
за активи и услуги, финансирани по ПРСР.
16. Първични счетоводни документи (фактури),
доказващи извършените разходи.
17. Платежно нареждане или друг документ,
доказващ плащане от страна на ползвателя, прикрепен към всяка фактура.
18. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на ползвателя на помощта.
19. Застрахователна полица на предмета на
инвестицията в полза на Разплащателната агенция, покриваща рисковете, описани в договора
между кандидата и РА, валидна за срок минимум
12 месеца.
20. Квитанция/платежно нареждане за изцяло
платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно банково
извлечение.
21. Договор за строителство/доставка/услуга
между ползвателя и изпълнителя с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове
или евро, срок, количество и начин на доставка,
ведно с подробна количествено-стойностна сметка.
В договорите се описва ДДС.
22. Приемно-предавателен протокол между
доставчика и ползвателя на помощта с детайлно
описание на техническите характеристики.
23. Декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестиция, не са втора употреба.
24. Декларация от ползвателя за наличие или
липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски
програми (по образец).
25. Декларация от ползвателя за минимални
помощи (по образец) (ЮЛНЦ).
26. Копие от лиценз и/или разрешително за
упражняване на дейността в зависимост от вида
подпомагана дейност.
27. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
Специфични документи по видове дейности:
I. Строителство, реконструкция и рехабилитация
на общински пътища и мостове:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията
на проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителство (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.) (Наредба
№ 3 от 2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
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3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
II. Строителство, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителната и канализационната мрежа:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
III. Изграждане или рехабилитация на малка
инфраструктура за управление на животинските
отпадъци (само трупосъбирателни площадки):
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
IV. Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство
на топлинна и/или електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници; изгражда-
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не на разпределителна мрежа за биогорива или
произведена от биомаса или други възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
V. Инвестиции за подобряване на енергийната
ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги:
1. Сертификат за енергийна характеристика на
сграда съгласно Наредба № 19 от 2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.
VI. Изграждане на нови или подобряване на
съществуващи центрове за предоставяне на услуги
съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 – 10:
1. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на
проекта (образец № 12 съгласно Наредба № 3 от
2003 г.).
2. Констативен акт за установяване годността
за приемане на строежа (част, етап от него) при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.
3. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) – при
кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
4. Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия (образец № 17 съгласно
Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна уредба.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол
между ползвателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
VII. Закупуване на транспортни средства за
дейности, пряко свързани с услугата:
1. Свидетелство за регистрация на МПС.“
7786

Министър: М. Найденов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-707
от 29 юли 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 „Хайдушки чукар“,
в землището на с. Буйновци, община Елена,
област Велико Търново, обявен със Заповед
№ 508 от 28.03.1968 г. на министъра на горите и
горската промишленост, прекатегоризиран със
Заповед № РД-389 от 15.10.1999 г. на министъра
на околната среда и водите, от 339,000 дка на
317,810 дка.
2. В границите на поддържан резерват „Хайдушки чукар“, определени с акта за обявяване,
попада имот с номер 002602 съгласно карта на
възстановената собственост за землището на
с. Буйновци, ЕКАТТЕ 06896, община Елена, област Велико Търново, с площ 317,810 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Хайдушки
чукар“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Велико Търново.
4. Актуализираните данни по тази заповед 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“.
7794

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-711
от 29 юли 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 – природна забележителност „Скално
образувание в местността „Острата канара“, в
землището на с. Добротица, община Ситово,
област Силистра, обявена със Заповед № 1141
от 15.12.1981 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 102 от 1981 г.), от 10,000 дка на
26,454 дка.
2. В границите на природната забележителност,
определени със заповедта за обявяване, попада
имот с номер 21693.29.3 по кадастралната карта
за землището на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693,
община Ситово, област Силистра, одобрена със

Заповед № РД-18-36 от 18.08.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с площ 26,454 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Скално образувание в местността „Острата
канара“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Русе.
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“.
7795

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-723
от 4 август 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане, причинено
от природно явление гръмотевица:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво Дъб
„Сърнешката глава“, обявено за вековно със Заповед № 216 от 05.04.1979 г., заведено в Държавния
регистър под № 1072, намиращо се в землището
на с. Топчийско, община Руен, област Бургас,
отдел 210, подотдел „д“ на Държавно горско
стопанство „Айтос“.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
7796

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-731
от 5 август 2010 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
пречупване в основата от значително изгниване:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво цер, обявено за вековно със Заповед № 235 от 04.04.1980 г.
на КОПС при МС, заведено в Държавния регистър
под № 1089, намиращо се в землището на с. Каменяк, община Руен, област Бургас, отдел 288,
подотдел „д“ по Лесоустройствен проект 2010 г.
на Държавно горско стопанство „Айтос“.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
7797
РАЗРЕШЕНИЕ № 745
от 19 август 2010 г.
з а проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Борово“,
разположена в землището на с. Борово, община
Гоце Делчев, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 30 от 4 август 2010 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Дионисиос Дестилърс“ – ЕООД,
с. Гърмен, титуляр на разрешението, дружество,
вписано под ЕИК 121159786, със седалище и адрес
на управление 2960 с. Гърмен, община Гърмен,
област Благоевград, ул. Първа 1, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Борово“,
разположена в землището на с. Борово, община
Гоце Делчев, област Благоевград, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта се определят от
следния координатен регистър на граничните
точки от № 1 до № 8 включително в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1.

4482941

8534787

5.

4481839

8534840

2.

4482941

8534836

6.

4481471

8534920

3.

4482710

8534970

7.

4481484

8534666

4.

4482242

8535000

8.

4482110

8534574

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила след изтичане
на срока за обжалването му или след постановяване на окончателен съдебен акт в случай на
обжалване и поражда правни последици при
сключване на договор за проучване с титуляря.
7. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
7798

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 612-ДФ
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 185, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Комисията
за финансов надзор отнема издаденото с Решение
№ 1641-ДФ на КФН от 23.12.2008 г. Разрешение
на УД „Съединение Асет Мениджмънт“ – АД,
със седалище и адрес на управление – София,
ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2, за организиране и
управление на ДФ „Популярен Фонд Баланс“.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
7760

Председател: Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 613-УД
от 15 септември 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 208, ал. 1, т. 1, предложение трето от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа Комисията за финансов надзор
отнема издадения с Решение № 312-УД на КФН
от 18.03.2008 г. лиценз на „Съединение Асет
Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 2,
за извършване на дейност като управляващо
дружество.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
7761

Председател: Ст. Мавродиев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 434
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свои заседания, проведени на 16 и 23 септември
2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за Ботевград,
Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 449 от 1.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на Ботевград, Софийска област. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електрон-
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на съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Ботевград е с население около 20 000 души и е
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или изграждане, поддържане и
използване на нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе пет
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 93.1 MHz за Ботевград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с
това решение конкурс, следва да бъде с общ/
политематичен профил.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 449 от
1.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ/политематичен профил, предназначена
за разпространение чрез използване на налични
и/или нови електронни съобщителни мрежи
за наземно радиоразпръскване на територията
на Ботевград, Софийска област, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
93.1 MHz
Адрес, населено място:
гр. Ботевград
Адрес, точка на излъчване:
х-л „Ботевград“
Географски координати:
Северна ширина
42N54 30
Географски координати:
Източна дължина
23Е47 40
Надморска височина на
кота терен:
345 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 мV/m
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РЕШЕНИЕ № 435
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свои заседания, проведени на 16 и 23 септември
2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за Ботевград,
Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 449 от 1.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на Ботевград, Софийска област. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Ботевград е с население около 20 000 души и е
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или изграждане, поддържане и
използване на нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе пет
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
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Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.9 MHz за Ботевград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конкурс за осъществяване на радиодейност
чрез използване на налични и/или изграждане,
поддържане и използване на нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 449 от
1.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши да
открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил (предназначена за аудитория над 35 години), и разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване Ботевград, Софийска област, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
95.9 MHz
Адрес, населено място:
гр. Ботевград
Адрес, точка на излъчване:
х-л „Ботевград“
Географски координати:
Северна ширина
42N54 30
Географски координати:
Източна дължина
23Е47 40
Надморска височина на
кота терен:
345 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W

ВЕСТНИК
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7788
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до 100 W
до 500 m
54 мV/m

РЕШЕНИЕ № 436
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свои заседания, проведени на 16 и 23 септември
2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за Ботевград,
Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 449 от 1.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на Ботевград, Софийска област. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Ботевград е с население около 20 000 души и е
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на оператори за
осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или изграждане, поддържане и
използване на нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе пет
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 98.9 MHz за Ботевград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил – предназначена за аудитория до 30 години.
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С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конкурс за осъществяване на радиодейност
чрез използване на налични и/или изграждане,
поддържане и използване на нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 449 от
1.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил (предназначена за
аудитория до 30 години), разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на Ботевград, Софийска
област, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
98.9 MHz
Адрес, населено място:
Ботевград
Адрес, точка на излъчване:
х-л „Ботевград“
Географски координати:
Северна ширина
42N54 30
Географски координати:
Източна дължина
23Е47 40
Надморска височина на
кота терен:
345 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимално ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимално ефективна
височина на АФС:
до 500 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 мV/m
7789
РЕШЕНИЕ № 437
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свои заседания, проведени на 16 и 23 септември
2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за Ботевград,
Софийска област.

ВЕСТНИК
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С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 449 от 01.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на Ботевград, Софийска област. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Ботевград е с население около 20 000 души и е
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
това населено място не е провеждана конкурсна
процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе пет конкурса. Честотата, за която СЕМ взема настоящото
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 102.0 MHz за Ботевград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с
това решение конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория
до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 449 от
01.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със специализиран профил (предназначена за аудитория
до 30 години), разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване на терито-
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рията на Ботевград, Софийска област, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
102.0 MHz
Адрес, населено място:
Ботевград
Адрес, точка на излъчване:
х-л „Ботевград“
Географски координати:
Северна ширина
42N54 30
Географски координати:
Източна дължина
23Е47 40
Надморска височина на
кота терен:
345 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимална ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 40 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 мV/m
7790
РЕШЕНИЕ № 438
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
редовни свои заседания, проведени на 16 и 23
септември 2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за
Ботевград, Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 449 от 01.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
и във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за
осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на Ботевград, Софийска област. Към
решението е приложен проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
Ботевград е с население около 20 000 души и е
разположен в регион с икономически потенциал
и възможности за инвестиционно развитие. За
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това населено място не е провеждана конкурсна
процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресу рс СЕМ ще проведе пет
конкурса. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.8 MHz за
Ботевград.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран радиооператор в обявения
с настоящото решение конкурс, следва да бъде
със специализиран профил – предназначена за
аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Ботевград, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 449 от
01.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване
на радиодейност – създаване на програма със
специализиран профил (предназначена за аудитория от 20 до 45 години), рапространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на Ботевград, Софийска
област, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
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Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
7791

ДЪРЖАВЕН
Приложение
107.8 MHz
Ботевград
х-л „Ботевград”
42N54 30
23Е47 40
345 m
до 50 W
до 100 W
до 500 m
54 мV/m

РЕШЕНИЕ № 439
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на
свои заседания, проведени на 16 и 23 септември
2010 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за гр. Правец,
Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 451 от 01.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията потвърждава предоставената с решение № 647 от 25.06.2009 г. информация за техническите параметри, необходими
за осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми
за територията на гр. Правец, Софийска област.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
За гр. Правец не е провеждана конкурсна
процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един
конкурс. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 95.4 MHz за
гр. Правец.
Съветът прецени, че с оглед възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
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възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран радиооператор в обявения с това
решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил – предназначена за аудитория от 20- до
45-годишна възраст.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване
на конкурс за осъществяване на радиодейност
чрез използване на налични и/или изграждане,
поддържане и използване на нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Правец, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 451 от
01.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши да
открие неприсъствен конкурс за осъществяване на
радиодейност – създаване на програма със специализиран профил (предназначена за аудитория от
20 до 45 години), разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за територията на гр. Правец, Софийска област,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 ноември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
95.4 MHz
Адрес, населено място:
гр. Правец
Адрес, точка на излъчване:
Цанкова могила
Географски координати:
Северна ширина
42N55 16
Географски координати:
Източна дължина
23Е54 16
Надморска височина на кота
терен:
680 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимално ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 389 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 мV/m
7792
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РЕШЕНИЕ № 440
от 23 септември 2010 г.
Съветът за електронни медии разгледа на свои
заседания, проведени на 16 и 23 септември 2010 г.,
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензия за радиодейност за гр. Етрополе,
Софийска област.
С писмо с вх. № 10-00-19 от 22.04.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията изпраща
свое решение № 450 от 01.04.2010 г. На основание
чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения
във връзка с чл. 116, ал. 4 от Закона за радиото
и телевизията комисията потвърждава предоставената с решение № 648 от 25.06.2009 г. информация за техническите параметри, необходими
за осъществяване на електронни съобщения чрез
наземно радиоразпръскване на радиопрограми за
територията на гр. Етрополе, Софийска област.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
За гр. Етрополе не е провеждана конкурсна
процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване
на налични и/или изграждане, поддържане и
използване на нови електронни съобщителни
мрежи за наземно радиоразпръскване.
С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един
конкурс. Честотата, за която СЕМ взема това
решение за откриване на конкурс, е посочена в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 97.1 MHz за
гр. Етрополе.
Съветът прецени, че с оглед възможността да
бъде използван ефективно радиочестотният спектър
в зоната на обслужване, да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за
нейното развитие на регионално ниво, слушателската аудитория в региона да получи достъп до
нови български радиопрограми и потребителите
да имат алтернативен избор, което е предпоставка
за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран
радиооператор в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде със специализиран профил – предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ счита, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за гр. Етрополе, Софийска област.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14, чл. 116 и
чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с решение на КРС № 450 от
1.04.2010 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
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със специализиран профил (предназначена за
аудитория над 35 години), разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на гр. Етрополе, Софийска
област, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 8 декември 2010 г., София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 15 декември 2010 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 18 до 22
октомври 2010 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, счетоводство,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов
Приложение
Честота:
97.1 MHz
Адрес, населено място:
гр. Етрополе
Адрес, точка на излъчване:
РРС Етрополе
Географски координати:
Северна ширина
42N50 28
Географски координати:
Източна дължина
24Е00 51
Надморска височина на
кота терен:
575 m
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W
Максимално ефективно
излъчена мощност:
до 100 W
Максимална ефективна
височина на АФС:
до 114 m
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
54 мV/m
7793

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1252
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 № 356 от 26.06.2008 г., изм. с Решение
№ 762 от 11.12.2008 г. на Столичния общински
съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.11.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Нови
Искър“, заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, 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 – 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 – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7609
РЕШЕНИЕ № 1270
от 25 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 № 772 от 26.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
поземлен имот № 2417, с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
заедно с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 451 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 100 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
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.11.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 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
7610
РЕШЕНИЕ № 1272
от 25 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 № 773 от 26.07.2007 г., изм. с Решение
№ 135 от 26.02.2009 г. на Столичния общински
съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.11.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
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с поземлен имот № 3406, с. Бистрица, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно със съответното право на собственост
върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 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 депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.11.2010 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
7611
РЕШЕНИЕ № 1281
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 8.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I – 8,
кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, заедно с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 500 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 50 000 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
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.11.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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
7612
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РЕШЕНИЕ № 1282
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 10.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
II – 902, 903, 904, кв. Враждебна, ул. 47, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, заедно с право на собственост върху
поземлените имоти.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 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
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.11.2010 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
7613
РЕШЕНИЕ № 1284
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 № 301 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 3.11.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с УПИ,
с. Бусманци, ул. Ген. Гурко 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, заедно
с право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 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
депозитите – 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 – 600 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
7614
РЕШЕНИЕ № 1285
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 27.10.2010 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
и ПИ № 70, гр. Бухово, до гробищен парк, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, заедно с право на собственост
върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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 депозитите – 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 – 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, 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
7615

СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 4 състав, призовава Николета Андреева
Христова и Даниела Кънчева Минкова, и двете
с последен известен адрес София, ж.к. Красно
село 17, вх. Б, ет. 5, ап. 46, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 15.12.2010 г. в 10,30 ч.
като ответници по гр.д. № 10313/2009, заведено
от „Банка ДСК“ – ЕАД. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7734
Районният съд – гр. Дулово, г ра ж данска
колегия, призовава Драгица Цовко РангеловДжибурджиева, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 15.ХІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 444/2010, заведено от Ердинч Р. Джибурджиев, за развод. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7758
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Пловдивският районен съд, XVI гр. състав,
призовава Варужан Калфаян и Флориан Рош, с
неизвестни адреси, да се явят в съда на 30.XI.2010 г.
в 9 ч. като ответници по гр.д. № 3483/2010, заведено от Дирухи Саркис Закеосян от Пловдив, за
иск. Ако въпреки обнародването ответниците не
се явят в съда при разглеждане на делото, съдът
им назначава особен представител.
7759
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 15 ЗСН с решение № 148 от 1.IX.2010 г. по ф.д.
№ 431/2005 вписва в регистъра за юридическите
лица с нестопанска цел промени за „Сдружение за
напояване „Копрец – 2004“, Търговище: заличава
вписания управителен съвет поради изтичане на
мандата и вписва нов в състав: Назифе Мехмед
Терзи, Кемал Ахмедов Алиев и Даил Мехмедов
Хасанов; заличава вписания контролен съвет поради изтичане на мандата и вписва нов в състав:
Фейми Хюсеинов Ахмедов, Хасан Изетов Салиев
и Байсе Хасанова Ахмедова; сдружението ще се
представлява от председателя на управителния
съвет Назифе Мехмед Терзи.
7742
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. № 1036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична
медицинска помощ – ин диви д уа лна прак тика – д-р Миглена Илиева“ – ЕООД, като името
може да се изписва съкратено по следния начин
„АПМП – ИП – д-р Миглена Илиева“ – ЕООД
(изписва се на латиница), със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Марица 43, вх. 5, ет. 2,
ап. 97, с предмет на дейност: извънболнична
индивидуална медицинска практика 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, извършване на дейности по
здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на документи,
свързани с дейността, насочване на пациенти за
консултации и болнична помощ, извънболнична, както и индивидуална практика по детски
болести. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Миглена
Николаева Илиева.
4028
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1
от 10.XII.2007 г. по ф. д. № 1015/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Андреас Ефтимиу и Константинос Николаидис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Каспичан, област Шумен,
ул. Димитър Благоев 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и реконструкция на сгради, проектиране,
консултантска дейност, икономически анализи,
маркет ингови п роу чвани я, разработ ване на
финансови проекти, инженерингова дейност,
транспортна, спедиционна и складова дейност,
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
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чието извършване не е забранено от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Андреас Ефтимиу и Константинос Николаидис, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно.
4029
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 357/2006 вписа промени
за „Ес Джи Консулт“ – ООД, Шумен: заличава
като управител на дружеството Исай Алексиев
Исаев; вписва за прокурист на дружеството Галин
Исаев Исаев; вписва нов дружествен договор.
4030
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.XI.2006 г. по ф. д. № 1013/2007 вписа промяна за „Стиви и Ко“ – ООД: вписва седалище и
адрес на управление на дружеството – Шумен,
ул. Илчо Войвода 9; дружеството се управлява и
представлява от Димитър Стаматов Димитров.
4031
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 675/2002 вписа промяна
за „Интер Престиж“ – ООД, Шумен: вписва седалище и адрес на управление на дружеството – с.
Веселиново, бивш стопански двор на кооперация
с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.
4032
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. № 1020/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Антас – А“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Велики Преслав, област
Шумен, ул. Любен Каравелов 80А, 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, валутни сделки (след съответно
разрешение), менителници, записи на заповед и
чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
външнотърговски сделки, търговия със селскостопанска продукция, търговия със строителни материали, строителна и предприемаческа дейност,
които дейности изискват воденето на делата по
търговски начин, 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 Атанас Недялков Атанасов.
4033
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 1021/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еден“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Арменска 10А,
с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически услуги
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в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала, управител и представител
Джеймс Едуард Еден.
4034
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. № 1019/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стеди – И“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Шумен, ул. Сан
Стефано 23, с предмет на дейност: производство
и монтаж на всички видове дограма и щори,
монтаж и демонтаж на климатична техника,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова,
превозна, хотелиерска, туристическа дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и други дейности
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ, организирани като
предприятие – сервизно-ремонтна, проектантска,
внедрителска. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Иван Тодоров Иванов.
4035
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение
от 11.XII.2007 г. по ф. д. № 47/93 заличава от
търговския регистър „Тамада“ – ООД, Шумен.
4036
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 851/2005 вписа промени за „Бора – 2005“ – ЕООД, Шумен: заличава
Енгин Бора като управител и представител на
дружеството; вписва за управител и представител
на дружеството Борислав Маринов Захариев;
дружеството се управлява и представлява от
Борислав Маринов Захариев.
4037
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 70/96 вписа промени за
„Маяк – КМ“ – АД, гр. Нови пазар, област Шумен:
заличава Сергей Иванов Лазаров, Веселин Иванов Величков, Тихомир Иванов Митев, Димитър
Дойнов Димитров и Иван Георгиев Иванов като
членове на съвета на директорите на дружеството;
вписва като членове на съвета на директорите
Сергей Иванов Лазаров – председател на СД, Георги Стефанов Ганчев – зам.-председател на СД,
Веселин Иванов Величков – член на съвета на
директорите, Тихомир Иванов Митев – член на
СД, и Кирил Андонов Димитров – изпълнителен
директор; представителството на дружеството
ще се осъществява от председателя на съвета на
директорите Сергей Иванов Лазаров и изпълнителния директор Кирил Андонов Димитров заедно;
вписва прилагането на годишния финансов отчет
на дружеството за 2006 г.
4038

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1 от 11.XII.2007 г. по ф. д. № 1017/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Дарина“ – ООД (изписва се и на
латиница), с предмет на дейност: поддържане,
ремонтиране и преустройство на асансьори,
търговия с промишлени и хранителни стоки,
безалкохолни напитки и стоки за бита, търговия
с петролни продукти, строеж и експлоатация
на бензиностанции и газостанции, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
антикварство, ресторантьорство, хотелиерство,
туристически услуги, комисионерство, търговско
представителство и посредничество, лизингова
и транспортна дейност, превоз на пътници и
товари с товарен и лекотоварен автомобилен
транспорт в страната и в чужбина, оказионна
дейност, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни,
програмни, импресарски дейности, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, производство и търговия със
селскостопанска продукция, семепроизводство,
механизирани услуги в областта на растителната
защита, консултантски услуги за обработка на
селскостопански земи, счетоводни услуги, международен транспорт и туризъм, външнотърговска
и външноикономическа дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Пламен Иванов Бобадалиев, Дарина
Жекова Бобадалиева и Красимир Кунев Маринов
и се управлява и представлява от управителите
Пламен Иванов Бобадалиев и Дарина Жекова
Бобадалиева заедно и поотделно.
4039
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. № 1018/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Чакър“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Климент, община Каолиново,
област Шумен, ул. Свобода 14, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредническа дейност по наемане на работа,
дърводобив, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, 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, външнотърговска и външноикономическа дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Бенан Недживанов Васвиев и Недживан Васфи Расим и се управлява
и представлява от Бенан Недживанов Васвиев.
4040
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 184/2003 вписа промени за
„Алви“ – ЕООД, Шумен: вписва промяна в наименованието на дружеството от „Алви“ – ЕООД, на
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„Амбулатория за първична дентална помощ – индивидуална практика – Алви“ – ЕООД; вписва
нов предмет на дейност: извънболнична помощ в
лечебно заведение за извънболнична помощ – амбулатория за първична дентална помощ – индивидуална практика за първична дентална помощ
по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗЛЗ,
право да извършва първична извънболнична дентална помощ, консултация и профилактика, да
извършва медицински дейности и манипулации,
дейности по здравна промоция и профилактика,
насочване на пациенти за консултации и болнична помощ, лечение на болен в дома, когато се
налага хоспитализация на пациенти в болница,
когато лечебната цел не може да се постигне в
амбулаторни условия; дружеството се управлява
и представлява от управителя Виолета Данчева
Алексиева-Тонева.
4041
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 1621/93 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Недим Рафи“ от Недим Ахмед Рафи на Ахмед
Рафи Юсреф и го вписа като едноличен търговец
с фирма „Недим Рафи – Ахмед Юсреф“.
4042
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 114/95 вписа промени
за „Полипринт“ – ООД, Шумен: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 7650 лв.
на 258 000 лв.; вписва промени в дружествения
договор.
4043
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. № 1028/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Афро – Джан“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление: Шумен, ул. Марица 107, с предмет на
дейност: посредническа дейност и предоставяне
на посреднически услуги по наемане на работа
в страната и в чужбина след надлежно разрешение, информиране и консултиране на търсещите
работа лица и на работодателите в страната и в
други държави, производство, покупко-продажба и преработка на селскостопанска продукция
(животновъдство и земеделие), 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 културнобитово и жилищно строителство,
сделки с недвижими имоти, материали и техника, инвеститорски, строително-монтажни и
строително-ремонтни услуги, строителство и
поддържане на пътища и улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, 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
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е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и
представител Ахмет Янмаз.
4044
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. № 1027/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Федонос Ланд“ – ЕООД (изписва се
на латиница), със седалище и адрес на управлене
Шумен, ул. Братя Андрей и Веселин Стоянови
12, с предмет на дейност: изкупуване, продажба,
арендуване, наемане, отдаване под аренда и наем
на земи и имоти от всякакъв вид, категория и
начин на трайно ползване, строителство, посредничество, предприемачество, търговия и наемни
отношения с недвижими имоти, производство и
търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, превозна, сервизна
и ремонтна дейност, туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, лизинг, превоз на пътници и
товари, всички видове услуги, реклама и маркетинг, внос, износ и продажба на МПС, търговия
със спирт, алкохол и тютюневи изделия, внос,
износ, бартерни сделки и реекспорт, всички други
дейности, незабранени със закон, след снабдяване
със съответното разрешително или лиценз. Дружеството е с капиал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представител Федон Федонос.
4045
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. № 1026/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Фирмата“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Шумен, ул. Генерал Тошев
1, вх. 6, ет. 7, ап. 127, с предмет на дейност:
покупко-продажба на селскостопанска техника
и инвентар, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, дърводобив и дървообработване,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, производство, търговия,
импорт и експорт на промишлени, непромишлени
и селскостопански стоки в страната и в чужбина, доставка, търговия, експорт и импорт на
горивни и строителни материали, ресторантьорство, организиране на увеселителни заведения
и забавни игри (без хазартни игри и лотария),
покупко-продажба на чуждестранна валута след
надлежно разрешение, транспортни услуги, товарен, международен и вътрешен транспорт, реекспорт, бартерни и обменни сделки, комисионна,
спедиторска, строителна, складова и лизингова
дейност, цесионни и сделки с интелектуална
собственост, рекламна и търговска дейност в
страната, продажба и маркетинг на промишлени
стоки, компютри и програмни продукти към тях,
всякаква друга дейност, разрешена от нормативната уредба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неопределен срок, със съдружници Арсен Рафи
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Берберян и Мартин Рафи Берберян и се управлява
и представлява еднолично от управителя Арсен
Рафи Берберян.
4046
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. № 1024/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Коса“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Шумен, ул. Шуменска крепост 18,
ап. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос-износ и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
с едноличен собственик на капитала, управител
и представител Мария Боянова Алтунян.
4047
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. № 1025/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Петров и синове“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Градище, ул. Васил Коларов
15, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки,
счетоводни услуги, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок, с едноличен собственик на
капитала, управител и представител Иван Николов Радков.
4048
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2154
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 1343/94 вписа промени
за „Агромедика“ – ООД, Ямбол: вписва освобождаването на Жана Димитрова Касърова като
съдружник в дружеството; вписва промяна във
фирмата от „Агромедика“ – ООД, на „Агромедика“ – ЕООД; дружеството се представлява и
управлява от Нейка Тодорова Касърова.
3035
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2610
от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 946/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Проданов и сие“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Граф Игнатиев, бл. 66, вх. В, ап. 57, с предмет
на дейност: производство и търговия на едро и
дребно с промишлени, хранителни стоки, строителни материали и селскостопанска продукция в
първоначален или преработен вид, разкриване на
обекти за търговия и обществено хранене, внос и
износ, реекспорт, ресторантьорство и хотелиер-
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ство, сделки с недвижими имоти, представителство и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, превозни и спедиционни, лизингови,
складови и други сделки, фризьорски, козметични,
ремонтни, рекламни, туристически, строителни,
транспортни, инженерингови и манкетингови услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Марин Проданов Иванов.
3391
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2001
от 14.IХ.2007 г. по ф. д. № 742/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бай Пец – 52“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Роза, община
„Тунджа“, област Ямбол, ул. Марица 5, 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, пътностроителна и пътноремонтна
дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна
дейност, сделки с интелектуална собственост,
сервизна дейност, рекламни, информационни,
туристически и други услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Петър Динев Гърбачев.
3392
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1812
от 17.VIII.2007 г. по ф. д. № 585/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бългериън пропъртиз
Ася – 51“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Елхово, ул. Ж.
Петков 6А, с предмет на дейност: транспортни
и спедиторски услуги в страната и в чужбина,
производство, покупка и продажба на стоки в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка и продажба на недвижими имоти, търговия с промишлени стоки и материали, производство, изкупуване и пласмент на селскостопански
продукти, посредническа дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, услуги и дейности в областта на
туризма, таксиметров превоз на пътници и товари,
внос, износ и реекспорт, строително-монтажни
и ремонтни работи и услуги, комисионни и консигнационни сделки, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Светлана Илиева Арабаджиева.
3393
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1677
от 24.VII.2007 г. по ф. д. № 580/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кю Ейч“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Джон Атанасов 9, офис 6, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване
под наем, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, дейност на търговско
представителство и посредничество в страната
и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност или дейност
по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Джон Пол Килти и Филип Антъни
Хоуд и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.
3394
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1759 от
9.VIII.2007 г. по ф. д. № 628/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ксилотехники“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Орешник, община Тополовград, ул.
Младежка 23, с предмет на дейност: производство
на стоки с цел продажба, търговия с хранителни
и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, сервизни услуги, таксиметрови услуги,
селскостопански услуги, комисионна и складова
дейност, търговско представителство и посредничество, всички останали видове търговски
дейности, незабранени със закон в страната.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Илиас Димитриус Стракатос.
3395
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1736
от 7.VIII.2007 г. по ф. д. № 652/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ог раничена отговорност „Санфлау ър мюзик
продакшън“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Кичева 17, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, внос
и износ, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност идейност на търговско представителство,
агентство и посредничество в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова
дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Патрик Маранези.
3396
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1862
от 27.VIII.2007 г. по ф. д. № 684/2007 вписа в
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търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Блу елефънт ентерпрайсис“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Търговска 4А, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически и други услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост
за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и
разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Робърт Сидни
Смит и Лесли Верджиниа Смит и се управлява и
представлява от управителя Робърт Сидни Смит.
3397
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1858
от 27.VIII.2007 г. по ф. д. № 682/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мис Трикъл“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление гр.
Елхово, ул. Търговска 4А, ет. 3, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Анет Ким Диен-Андърхей и Колин
Дейвид Андърхей и се управлява и представлява
от управителя Анет Ким Диен-Андърхей.
3398
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1860
от 27.VIII.2007 г. по ф. д. № 683/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Транс – Слава“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление гр.
Елхово, ул. Търговска 4А, ет. 3, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Фабрис Клод Жан-Мари Перигей
и Диана Аспри и се управлява и представлява
от управителя Фабрис Клод Жан-Мари Перигей.
3399
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1864
от 27.VIII.2007 г. по ф. д. № 685/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зенит ЛТД“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Търговска 4А, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, 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, лизингова
дейност, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Бтихаж Беатрис Ажана М’Бала-Замбо.
3400
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1842
от 23.VIII.2007 г. по ф. д. № 690/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ауто мода“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
бул. Европа 30, с предмет на дейност: продажба
на МПС, строителна и друга техника, аксесоари
и резервни части, автосервиз и диагностика на
МПС, производство на стоки с цел продажба,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови, превозни сделки и лизинг,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всички други
дейности и услуги, незабранени със закон или
друг нормативен акт, при спазване на съответните
разрешителни режими за дейностите, за които са
изискуеми. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Стефан Господинов Стефанов.
3401
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1847
от 23.VIII.2007 г. по ф. д. № 695/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тейлър меид“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 10,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
транспортна, превозна, туристическа дейност,
дейност на търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица, посредничество при предоставяне на други

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос и износ по предмета
на дейност, други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Кеит Тейлър.
3402
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1891 от
30.VIII.2007 г. по ф. д. № 697/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Универс систем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Чепеларе
33, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, внос и износ на стоки, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна дейност, транспортни услуги, превоз на пътници и
товари, извършване на строително-ремонтна и
монтажна дейност и услуги, ремонт и сервизна
дейност на МПС, автотранспортни и автокозметични услуги, стругарски услуги с програмни
машини (цифрово-програмно управление), други
дейности, разрешени със закон, при спазване на
законовите изисквания за лицензиране. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Стефан
Георгиев Татаров.
3403
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2481 от 14.ХI.2007 г. по ф. д. № 646/2004 вписа
промени за „Товарни превози – Ямбол“ – АД, Ямбол: вписва изменение и допълнение в устава на
дружеството съгласно протокола от общото събрание на акционерите, проведено на 22.VIII.2007 г.;
заличава Живко Тодоров Куртев като член на
съвета на директорите; писва „Конимо“ – АД (ф. д.
№ 11170/98 на СГС), представлявано от Живко
Тодоров Куртев; заличава представителството от
Десислава Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълев,
Светла Михайлова Боянова и Живко Тодоров
Куртев; вписва представителство на дружеството
от членовете на съвета на директорите Десислава
Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълев, Светла
Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, колективно
по реда на чл. 235, ал. 1 ТЗ; допуска прилагането
на проверения, заверен и приет годишен финансов
отчет на дружеството за 2006 г.
3979
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1674 от
24.VII.2007 г. по ф. д. № 420/2000 вписа промени
за „ПАС – 2000“ – ООД, Болярово: освобождава
като съдружник Стоян Иванов Овчаров; вписва
като съдружник Красимир Грозев Петков; вписва
ново разпределение на дружествените дялове
между съдружниците; освобождава като управител
Петьо Дамянов Низамов; вписва като управител
Красимир Грозев Петков.
3980
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2177
от 9.Х.2007 г. по ф. д. № 420/2000 вписа промени
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за „ПАС – 2000“ – ООД, Болярово: освобождава
като съдружник Петьо Дамянов Низамов; вписва
преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност със запазване
на предмета на дейност, седалището и наименованието му; едноличен собственик на капитала
на дружеството и управител е Красимир Грозев
Петков, който го управлява и представлява.
3981
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1042 от
9.V.2007 г. по ф. д. № 386/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Бевърли Минг“ – ООД, (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово,
ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване
на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Бевърли Минг и Мерик Минг и ще
се управлява и представлява от Бевърли Минг.
3982
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2577 от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 118/97 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Видона – Видьо Видев“,
Ямбол (рег. по ф. д. № 2772/90) като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения,
създадени при осъществяване на досегашната
му търговска дейност, на правоприемника „Видона“ – АД.
3983
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 2422 от
8.ХI.2007 г. по ф. д. № 118/97 вписа промени за
„Видона“ – АД, Ямбол: заличава досегашния съвет на директорите; вписва съвет на директорите
в състав: Наталия Ивановна Видева, Видьо Вълков Видев и Альоша Георгиев Алексиев; вписва
Наталия Ивановна Видева като председател на
съвета на директорите.
3984
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1870
от 27.VIII.2007 г. по ф. д. № 691/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бютифул бългериан холидейз“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска
4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижимо имущество, строителство, търговия
и всички други позволени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Денис Емили Пьотровска и Збигниев Пьотровски и се управлява
и представлява от управителите съдружници
заедно и поотделно.
3985
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1866 от
27.VIII.2007 г. по ф. д. № 692/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ес Джи Ем Воден“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Пирот 25, с предмет на
дейност: покупка, строителство 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,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, търговско представителство и посредничество и всякакви други услуги и дейности,
разрешени със закон, като при необходимост ще
придобива съответните лицензи. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Стивън Гари Мейсън.
3986
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2118
от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дебджед“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 7, 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, лизингова дейност и всякаква друга дейност,
разрешена със закон, като при необходимост за
упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Дебра Джийн Рийд.
3987
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1945
от 4.IХ.2007 г. по ф. д. № 702/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти Ай Девънпорт“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Джон Атанасов 9, офис
6, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, внос и износ,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в
чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Томас Албърт Девънпорт.
3988
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2047
от 21.IХ.2007 г. по ф. д. № 758/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Фючър ентърпрайс“ – ООД, (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление с. Ружица, община Болярово,
област Ямбол, с предмет на дейност: покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговско
представителство и посредничество и всякакви
други услуги и дейности, разрешени със закон,
като при необходимост ще придобива съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Браян Мартин Гейтли и Ребека Гейтли и се представлява и
управлява от управителите съдружници заедно
и пооделно.
3989
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1579
от 12.VII.2007 г. по ф. д. № 578/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тзар“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Стефан Караджа 25, вх. Б, ет. 1, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж, ремонт или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
комисионна, спедиторска, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни и други
сделки, сделки с интелектуална собственост и
всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
при необходимост за упражняване на съответната
дейност дружеството ще придобива необходимите
лицензи и документи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Осман Мехмедов Велиев.
3990
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1750
от 8.VIII.2007 г. по ф. д. № 645/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Джангра“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Арда 1, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със
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закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензи и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Греъм Иън Морт, Джейн Патрисиа
Морт и Живко Янчев Янков и се управлява и
представлява от Живко Янчев Янков.
3991
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1545 от 5.VII.2007 г. по ф. д. № 576/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Булгпроп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска
7, 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, лизингова
дейност и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Салем Саид
Насер Абдула Ал Ейсейи.
3992
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1565
от 10.VII.2007 г. по ф. д. № 588/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тейлър мейд бългериан
холидейз“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Търговска 4, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижимо имущество, строителство,
търговия и всички други позволени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с от едноличен собственик на
капитала Сюзан Анджела Хол, която го управлява
и представлява като управител.
3993
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1682
от 25.VII.2007 г. по ф. д. № 625/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Нед Кени“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и
адрес на управление гр. Елхово, ул. Търговска
7, 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, лизингова
дейност, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
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съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Джон Кенеди Дринкол.
3994
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1680
от 25.VII.2007 г. по ф. д. № 624/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Къри’с интернешънъл пропъртис“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул.
Търговска 4А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, всякаква друга дейност, разрешена
със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джонатан Стюарт Къри
и Хейли Къри и се управлява и представлява от
управителя Джонатан Стюарт Къри.
3995
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1537
от 5.VII.2007 г. по ф. д. № 571/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бел холдингс“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление гр.
Елхово, ул. Търговска 4А, ет. 3, ап. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност на
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и други
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност дружеството ще придобива
необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Саймън Фрейзър Бел и Естел
Роуина Милард и се управлява и представлява
от управителя Саймън Фрейзър Бел.
3996
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1539 от
5.VII.2007 г. по ф. д. № 572/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Рикамари“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление гр. Елхово,
ул. Търговска 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дейност на търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми и лица, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически и други услуги,
всякаква друга дейност, разрешена със закон, като
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при необходимост за упражняване на съответната
дейност ще придобива необходимите лицензии и
разрешения. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Карън Куинлан и Джеймс Майкъл Куинлан и се управлява
и представлява от управителя Карън Куинлан.
3997
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1785 от
13.VIII.2007 г. по ф. д. № 636/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Стивън Джеймс Морисей“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, ул. Търговска 71А,
с предмет на дейност: търговия, проектиране,
производство, монтаж, сервиз, реконструкция
и ремонт на газови съоръжения и инсталации,
производство и пласмент на стоки от собствено
производство, стоки за бита и селскостопански
произведения, транспортни, спедиционни, комисионни, складови сделки, битови и стъкларски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, пътнически и товарни превози, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Стивън Джеймс Морисей.
3998
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1876
от 28.VIII.2007 г. по ф. д. № 644/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Шай порт сървисиз България“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Преслав 4А, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване
под наем, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество
в страната и в чужбина, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна дейност
или дейност по предоставяне на други услуги,
сделки с интелектуална собственост, производство
и разпространение на видео- и звукозаписи, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Шай Калидиан
и Кени Шварц и се представлява и управлява от
съдружниците заедно и поотделно.
3999
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1753 от
9.VIII.2007 г. по ф. д. № 619/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Антон Нор сервис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Диана,
бл. 23, вх. Д, ет. 8, ап. 105, с предмет на дейност:
покупка, строителство, обзавеждане, поддръжка
и продажба на недвижими имоти, управление и
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стопанисване на недвижими имоти, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на стоки, международен
транспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови,
превозни сделки, както и всякаква друга дейност,
незабранена от закон или за която не се изисква
специален разрешителен режим. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Антон Иванов Тонев.
4000
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1738
от 7.VIII.2007 г. по ф. д. № 638/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Магрон Сий Вю дивелъпмънтс“ – ООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Елхово, ул. Търговска 4, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижимо
имущество, строителство, търговия и всички
други позволени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Вероника Ан Мос и Маргарет
Мари Гудмън и се представлява и управлява от
управителите съдружници заедно и поотделно.
4001
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1732
от 7.VIII.2007 г. по ф. д. № 647/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти Джей билдърс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Жорж Папазов 5, ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
търговска дейност с промишлени, хранителни,
селскостопански стоки, външнотъровска дейност
по предмета и всички дейности, незабранени от
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Тревър Джон Релф.
4002
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1981 от
11.IX.2007 г. по ф. д. № 736/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ем Джи груп“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Г. С. Раковски 118, с предмет
на дейност: производство и търговия на едро и
дребно с промишлени, хранителни стоки, строителни материали и селскостопанска продукция
в първоначален или преработен вид, търговия
с алкохол и тютюневи изделия, строителство и
покупко-продажба на недвижими имоти и МПС
и плавателни съдове, разкриване на обекти за
търговия и обществено хранене, внос и износ,
мениджмънт, реекспорт, представителство и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
превозни и спедиционни, лизингови, складови и
други сделки, транспортни, автосервизни, ремонтни, рекламни и медийни, туристически, инженерингови и маркетингови услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Румен Михов Кунчев.
4003
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2062 от
25.IX.2007 г. по ф. д. № 769/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Пи енд Би маркет гардънс“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Цар Калоян 13, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дейност
на търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни фирми и лица,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически и
други услуги, всякаква друга дейност, разрешена
от закон, като при необходимост за упражняване
на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Питър Джон Уолпол и
Бети Ада Уолпол и се представлява и управлява
от управителя Питър Джон Уолпол.
4004
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2242
от 17.X.2007 г. по ф. д. № 831/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мък Хю холдингс“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импорт и експорт на стоки в страната и
в чужбина, предоставяне на интернет услуги и
покупко-продажба на компютри и компютърни
аксесоари, лизингова дейност, всякаква друга
дейност, разрешена от закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще
придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Питър Пол Мък Хю.
4005
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1806
от 16.VIII.2007 г. по ф. д. № 656/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Соул пропърти деветак
Бългериа“ – ЕООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Елхово, ул.
Търговска 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижимо имущество, строителство,
търговия и всички други позволени от закона
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дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Аманда Джейн Соулз.
4006
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1530 от
4.VII.2007 г. по ф. д. № 539/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Базалт ресурс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ямбол, ул. Ямболен 13, ет. 5, с предмет
на дейност: геоложки и хидрогеоложки проучвания, добив, преработка и продажба в страната и
в чужбина на инертни материали и всякакъв вид
строителни продукти, суровини и материали за
промишлеността и строителството, въвеждане в
експлоатация, добив, преработка и продажба на
инертни материали, добити от експлоатиране на
находищата „Шилест Кайряк“ и „Баба Тодора“,
община Карнобат, област Бургас, в обема на
предоставените по договор за концесия права
от съдружника ЕТ „Явор – П – Петър Петров“,
търговска дейност, дистрибуция, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба
на недвижими имоти, стоки или други вещи в
първоначален, преработен или обработен вид,
комисионерство, спедиция, транспортни, складови и лицензионни дейности, всички останали,
незабранени от закона дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Кадастрал“ – ЕА Д, Пловдив, и
ЕТ „Явор – П – Петър Петров“ – Ямбол, и се
представлява и управлява от управителите Костадин Иванов Керкелов и Петър Янев Петров
заедно и поотделно в страната и в чужбина за
неопределен срок от време съобразно приетите
решения от компетентност на общото събрание
по чл. 23 от този договр, като при сключване на
сделки на стойност над 10 000 евро или левовата им равностойност, както и за обезпечения
на същата стойност действията се извършват от
двамата управители едновременно след решение
на общото събрание.
4007
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2093 от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 781/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Самбалюк“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление с. Кирилово,
област Ямбол, 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, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензинони и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, експорт
и реекспорт. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Уйлям Бум
и Елизабет Барбара Бум, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4733
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2081 от
27.IX.2007 г. по ф. д. № 754/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мулти трейдинг“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 29, вх. Д,
ет. 7, ап. 98, с предмет на дейност: обработване
на земеделска земя и производство на зърнени,
маслодайни, етеричномаслени, енергийни и
други култури, билки, плодове, зеленчуци и др.,
отглеждане, покупка и продажба в страната и в
чужбина на племенни и продуктивни животни
и птици, внос и износ на селскостопанска техника и оборудване, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и транспортнопревозни
услуги, складова, лизингова дейност, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, рекламни, информационни, програмни и други услуги, съвместна дейност с други
фирми, организации и частни лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Александър Руменов Тонев.
4734
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2007 от
15.IX.2007 г. по ф. д. № 746/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Инс клуб“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ямбол, ул. Юндола 66, с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, таксиметрови услуги (след снабдяване с необходимите
документи), комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, както и дейности на търговско
представителство и посредничество, превозна
дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили в страната и в чужбина, застрахователна,
хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, сделки с интелектуална собственост,
внос и износ по предмета на дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Продан Савов Проданов.
4735
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1911 от
31.VIII.2007 г. по ф. д. № 723/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кибела 2007“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол,
ул. Кибела 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
складова, транспортна, превозна, туристическа
дейност, дейност на търговско представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество или предоставяне на
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос и износ по предмета
на дейност, производство и преработка на селскостопанска продукция, покупка на земеделски
земи, арендуване и наемане на земеделски земи,
извършване на консултантска дейност, както и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Валентина
Георгиева Динева.
4736
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1928 от 3.IX.2007 г. по ф. д. № 719/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Пи енд Би инвест“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Преслав 23, ап. 5, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, внос и износ, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова и дейност на
търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петър Димов Гаванозов и Ярослав Йорданов
Боев и се управлява и представлява от Петър
Димов Гаванозов.
4737
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1941
от 4.IX.2007 г. по ф. д. № 717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Крапилет“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. Търговска 5, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, продажба на течни горива, комисионни, складови, спедиционни, превозни сделки
с всякакви МПС в страната и в чужбина, ремонт
на превозни средства, хотелиерство, рекламни,
информационни, импресарски сделки, туризъм
в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Офе
Сьорен Ледин.
4738
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1896
от 30.VIII.2007 г. по ф. д. № 706/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Вал – 93“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Овчи кладенец, община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Христо
Ботев 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, изкупуване и търговия с билки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни и други услуги,
сделки с интелектуална собственост и всякаква
друга дейност, разрешена със закон, като при
необходимост за упражняване на съответната
дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Илко Ваков Йоргов.
4739
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1603 от
17.VII.2007 г. по ф. д. № 606/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тайми 59“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Кара Кольо 2А, с предмет на дейност:
организиране и осъществяване на дейност като
частна детска градина, клуб, занималня, организиране на забавления и игри с деца, педагогически
услуги, почасово гледане на деца, организиране
на курсове, школи и кръжоци, организиране на
концерти и развлекателни програми, консултантски услуги, покупка на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговско представителство,
комисионни и посреднически сделки, хотелиерство, ресторантьорство и всякакви туристически
и туроператорски сделки и услуги в страната и
в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингова
дейност и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Руска Митева Жечева.
4740
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2705
от 7.XII.2007 г. по ф. д. № 359/2006 вписа промени за „Ем Кей – 1 Тайъс – Българиа“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от гр. Елхово, област Ямбол, ул. Търговска 4,
вх. А, ет. 3, ап. 4, в с. Родопи, община Хасково,
област Хасково.
4741
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2741
от 12.XII.2007 г. по ф. д. № 946/2007 вписа промени за „Проданов и сие“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление от Ямбол,
ул. Граф Игнатиев 66, вх. В, ап. 57, в Бургас, ж.к.
Славейков, ул. Янко Комитов 4.
4742
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1880
от 28.VIII.2007 г. по ф. д. № 705/2007 вписа в тър
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говския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СТИ“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Кара Кольо 20, партер, с предмет на
дейност: строителство на промишлени и жилищни
сгради и търговия с тях, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и в
чужбина, внос и износ, производство на стоки с
цел продажба, търговия в страната и в чужбина
със строителни материали, петролни и горивосмазочни продукти и продукти в областта на
леката и хранително-вкусовата промишленост,
машиностроенето, електротехниката и селското
стопанство, производство и търговия в страната
и в чужбина със селскостопанска и животинска
продукция, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, лизингова и
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, маркетингова, проектантска и
инженерингова дейност, организиране на външнотърговски и посреднически сделки, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, букмейкърска дейност или
дейност по предоставяне на други услуги, вкл.
счетоводни, сделки с интелектуална собственост,
производство и разпространение на видео- и
звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон и при спазване на законовите изисквания
за лицензиране. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Тихомир Иванов Димов.
4743
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2077
от 27.IX.2007 г. по ф. д. № 786/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейд импекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Джон Атанасов 9, офис 6, с предмет на дейност:
създаване, покупко-продажба, внедряване и експлоатация на компютърни технологии, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, комисионна,
складова, лизингова дейност, както и дейности
на търговско представителство и посредничество,
превозна дейност – превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, маркетингова, хотелиерска,
туристическа, рекламна, спедиторска, информационна, програмна, проектантска, импресарска
дейност, сделки с интелектуална собственост
и недвижими имоти, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
образователна, издателска и печатарска дейност,
търговия, производство, изкупуване, преработка
и реализация в страната и в чужбина на селскостопанска продукция от растителен и животински
произход, вкл. животни, преводачески услуги,
ресторантьорство, откриване на кафене, внос,
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износ, бартер, митническо складиране, реекспорт, митническо посредничество и агентиране,
вътрешнообщностни доставки, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Чудомир Димов Димитров.
4744
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2491 от
15.XI.2007 г. по ф. д. № 797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кит – 48“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Малък Манастир, община
Елхово, област Ямбол, с предмет на дейност:
земеделие и ж ивотновъдство, производство,
търговия, внос, износ на земеделска продукция,
закупуване, отдаване под наем и управление на
земеделски земи и земеделски стопанства, племенно-селекционна и развъдна дейност в областта
на животновъдството, репродукция и изкуствено осеменяване на селскостопански животни,
съхранение и усъвършенстване на ценни породи
животни, птици и видове растения, производство
и реализация на племенни животни, търговия
със стоки от собствено производство, анализ
на качествени показатели на селскостопанска
продукция, проучване, проектиране и строителство на селскостопански обекти, комисионни,
спедиционни, транспортни, лицензионни сделки,
отдаване под наем на дълготрайни материални
активи, вътрешно- и външнотърговска дейност,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Кольо Иванов Тодоров.
4745
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19336/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ролл Пак
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Княз Борис I
№ 130, ап. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, транспортна, рекламна, информационна, импресарска дейност или предоставяне
на услуги, сделки с интелектуална собственост,
производство на филми, аудио- и звукозаписи,
издателска и полиграфическа дейност, маркетингови проучвания, обучения, консултантски услуги,
внос и износ на стоки и услуги, туроператорска и
туристическа агентска дейност, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Александров Георгиев
и Илия Велчов Гърков, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4108
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19438/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
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Ел консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 200, вх. В, ет. 4, ап. 45, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, представителство и агентство,
консултантски услуги, сделки с недвижими имоти,
вкл. покупко-продажба и управление, внос, износ,
реекспорт, бартер, комисионна, спедиционна,
лизингова, складова, хотелиерска, туристическа,
рек ламна, информационна дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Любомир Ангелов Габерски, който го управлява
и представлява.
4109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19720/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лауреат бизнес тауър“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Витоша 36, ет. 4, 8А, с предмет на дейност:
придобиване, продажба, обновяване, подобряване и управление на недвижими имоти, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
14 277 560 лв. – непарична вноска – недвижими
имоти на стойност 14 277 560 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 21.XI.2007 г. на Софийския градски
съд по дело № 602/2007, с едноличен собственик на
капитала „Д.Н.С. Инвест“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителя Смилян Илиев
Дамянов и Кристиан Шробсдорф съвместно.
4110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19835/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Граве имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Витоша
19, с предмет на дейност: покупка, продажба,
строителство, наемане, пренаемане и лизинг
на движими вещи и недвижими имоти, посредничество в областта на недвижимите имоти,
производство, преработка и търговия със стоки
от всякакъв вид, незабранени със закон, консултантска дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, вътрешен
и международен транспорт, спедиторски и други услуги, търговия на едро и дребно и внос и
износ на всякакви стоки, позволени със закон,
вътрешен и международен туризъм и всякаква
друга дейност, позволена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Граве Лигеншафтен Бетайлигунгс“ ГмбХ, и се
управлява и представлява от управителя Йозеф
Прашингер и Николай Ангелов Логофетов заедно.
4111
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19533/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Биошилд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, кв. Борово,
бл. 235, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност:
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производство и търговия с хранителни добавки,
козметика, сделки с недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дейност
на търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, която е търговска
дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ и не е забранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Аргир Василев
Аргиров и Йордан Георгиев Йорданов и се управлява и представлява от Аргир Василев Аргиров.
4112
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19602/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арта
студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление Софя, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 12, вх. Б, ет. 5, ап. 26, с предмет на дейност:
проучване и проектиране, инвестиционно проектиране, устройствено планиране, дизайн, интериор, строителство, ремонт, предприемаческа и
инженерингова дейност, инвеститорски контрол,
независим строителен надзор в проектирането и
строителството (след получаване на съответния
лиценз), комплексни обосновки и анализи, консултации и оценки, консултантска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност – внос, износ, реекспорт на всякакви
стоки, за които няма ограничителен режим,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
комисионни и лицензионни сделки, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мая Илиева
Коцева, Константин Стоянов Коцев и Рая Лъчезарова Караджова и се управлява и представлява
от Мая Илиева Коцева и Константин Стоянов
Коцев заедно и поотделно.
4113
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18968/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СК
макроконсулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 70, вх. 5, ет. 7, ап. 21, с предмет
на дейност: специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството за
извършване на счетоводни услуги и консултации
във връзка с финансово-счетоводната дейност
на юридически и/или физически лица, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
рекламна и информационна дейност, търговско
представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната, търговия
със строителни материали, складова дейност,
маркетингови и консултантски услуги и търговия
с хранителни и селскостопански продукти, както
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Милена Николова Атанасова, която го управлява
и представлява.
4114
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19000/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„СНВ експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, кв. Хладилника, ул. Русалийски проход 15 – 17, вх. 1,
ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: куриерска
дейност, рекламна и маркетингова дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност в страната и
в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки
и услуги, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Славчо Димитров Василев и се управлява и представлява от управителя
Невена Тодорова Василева.
4115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19769/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Про акаунт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ул. Академик
Бончев 6, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
финансово-счетоводни консултации, външно- и
вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ана Бончева Денева, която го управлява
и представлява.
4116
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19779/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би Джи Риъл Естейтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
бул. Шипченски проход 17, бл. 230, вх. Г, ап. 15,
с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти и наем, управленска дейност,
външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., с едноличен собственик на капитала
Атанас Стефанов Генов, който го управлява и
представлява.
4117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19784/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Информа Риъл Истейтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Княз Борис I № 99, ет. 3, с предмет на дейност:
консултантски услуги, търговско представител-
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ство и посредничество при сделки с недвижими
имоти, стоки и услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижми имоти с цел продажба, управление
на недвижими имоти, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Еял Коен, който го
управлява и представлява.
4118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19017/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Офис директ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Христо
Максимов 35, вх. Б, ет. 1, ап. 1, 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, комисионна, спедиционна и дейност
на търговско посредничество и представителство,
рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитрина Василева Димитрова,
която го управлява и представлява.
4119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18566/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мила билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж. к.
Дървеница, бл. 48, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, рекламна и информационна
дейност, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната, търговия със строителни материали,
складова дейност, предоставяне на маркетингови
и консултантски услуги и търговия с хранителни и
селскостопански продукти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Соня Цветкова Йолова,
която го управлява и представлява.
4120
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18703/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Робертино М“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 2, бл. 207, вх. 2, ет. 4, ап. 27, с предмет
на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност
с вносни, местно производство и собствени на
фирмата стоки и услуги, комисионни, бартерни и
други операции, ресторантьорство, хотелиерство,
превоз на пътници и товари, фирмени магазини,
преводи от и на чужди езици, услуги за населението, други незабранени със закон дейности
на физически и юридически лица в страната и
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в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мхд Уалид Ал Аши, който го управлява
и представлява.
4121
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19331/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шус експерт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина, ул. Бетховен
Л.В. 6, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, представителска и посредническа дейност на физически и юридически лица в страната и в чужбина,
транспортна спедиторска дейност в страната и
в чужбина, производство на кожени изделия и
обувки, хотелиерство, туризъм в страната и в
чужбина, както и всякакви други разрешени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. с едноличен собственик
на капитала Веско Стоилов Видинов, който го
управлява и представлява.
4123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19483/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дарис – МС – Ел – Дора – Гюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Якубица 19, ет. 2, офис А2/В2, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност;
производство и търговия с всякакви разрешени
със закон промишлени стоки; представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица;
техническа, консултантска и сервизна дейност;
абонаментно обслужване на медицинска, балнеоложка, рехабилитационна, спортна и фитнес
техника и оборудване; търговия с медицински
консумативи и еднократни материали (след получаване на съответното разрешение), провеждане
на специализирани курсове, симпозиуми и други
представителни мероприятия, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
за която не се изисква разрешение от надлежен
държавен орган преди съдебната регистрация
на дружеството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв.,със съдружници „Дарис – МС“ – ЕООД, (рег. по ф. д. № 925/96 по
описа на СГС), „Ел Дора“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 9139/96 по описа на СГС), и „Гюс“ – ООД (рег.
по ф. д. № 6804/90 по описа на СГС), и се управлява и представлява от Даниела Тошева Кацарска.
4123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19689/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ди Ви стройконсулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
бул. Александър Стамболийски 51, ет. 2, офис
3, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, вътрешна и
външна търговия, рекламна, консултантска, комисионна дейност, транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, търговско пред-
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ставителство и посредничество и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Даниела Павлова
Андреева и се управлява и представлява от управителя Валентин Андреев Алексиев.
4124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19528/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „СПС пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 3,
безистена, с предмет на дейност: услуги, свързани
с поддръжка и обслужване на жилищни и административни сгради, вътрешно- и външнотърговска
дейност, консултантска, рекламна, туристическа,
комисионна, посредническа, агентска, спедиционна и превозна дейност, търговско представителство и посредничество, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство (след получаване на
лиценз), ресторантьорство (след получаване на
лиценз), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Славейко Светлев Шишков и Мая Кирилова Петрова,
която го управлява и представлява.
4125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18802/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Калиа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 40, вх. В, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност:
проектно-проучвателни работи за високо и ниско
строителство – архитектура, конструкции, инсталации, създаване на произведения на изкуството,
експертизи, инженерингова и посредническа
дейност, строителство, ремонт, обзавеждане и
експлоатация на временни и постоянни сгради,
надземни и подземни гараж и други съоръжения,
изпълнението им с местни и вносни материали,
внос и износ на материали, производство на материали и стоки, занаятчийски услуги, производство
„бутик“, търговска дейност и бартерни сделки
във и извън България с материали, готови стоки,
изделия и услуги, внос и износ на произведения
на изкуството (без паметници на културата) и
търговия с тях, галеристка дейност на открито
и закрито, изкупуване на предмети с антикварна
стойност и търговията с тях, туризъм, спортни и
развлекателни дейности, създаване и експлоатация на туристически, спортни и развлекателни
центрове и клубове, транспортна и спедиторска
дейност, външна и вътрешна търговия със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. покупко-продажба на недвижими имоти и
моторни превозни средства, ресторантьорство,
хотелиерство и туристически услуги, реклама,
маркетинг, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговско посредничество, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, които по предмет и обем изискват да
се водят по търговски начин. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Калинка Йорданова
Текелиева, която го управлява и представлява.
4126
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19553/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Крам секюрити“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, бул. Царица Йоанна 70,
бизнескомплекс, вх. А, офис 2, с предмет на дейност: охранителна дейност (след получаване на
лиценз), охрана на физически и юридически лица,
охрана на обекти, мероприятия и на лица и на
техни права и законни интереси от противоправни посегателства, самоохрана, охрана на ценни
пратки и товарни, както и всякакви дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. със съдружници „Крам Комплекс груп“ – ЕАД (рег. по ф. д.
№ 6718/2004 по описа на СГС), и Иван Христов
Караиванов, който го управлява и представлява.
4127
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.20017 г. по ф. д. № 16541/2007 вписва промени за „Миллс“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Изгрев“,
бул. Драган Цанков 26; вписва промени в учредителния акт.
4128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18645/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ка енд Ди
арт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Борово, ул. Борово 37, ет. 7, ап. 23, с предмет на дейност: фотоуслуги, художествена фотография, организиране
на празненства, проектиране и изпълнение на
интериорен дизайн, изработка и търговия с интериорен текстил, мартеници и празнични украси,
поставяне на декоративни мазилки и орнаменти,
изпълнение на стенописи, реставриране на мебели
и изработка на художествени мебели, търговия
с произведения на изкуството (без паметници
на културата), както и други сделки и търговска дейност, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Звездалин Тотев Петров
и Стилияна Георгиева Мирянова и се управлява
и представлява от Звездалин Тотев Петров.
4129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19389/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хотел – Максим“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Княгиня МарияЛуиза 62, с предмет на дейност: хотелиерство,
ресторантьорство, туризъм, вътрешна и външна
търговия, транспортна дейност, търговско представителство, посредничество, както и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
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Милена Симова Джгереная и Джон Джгереная и
се управлява и представлява от Милена Симова
Джгереная.
4130
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19673/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саксум“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 54, вх. Б, ап. 8, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, вътрешна и външна търговия, производство,
комисионна, спедиционна, превозна, рекламна,
хотелиерска дейност, търговско представителство, агентство, информационна дейност, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Златомира Димитрова Стейн, която го управлява
и се представлява.
4139
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18511/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данчев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Бистрица
6, ет. 3, ап. 7, 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 неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Данчо Николов Данчев, който го управлява и
представлява.
4140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19723/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Роза Веда“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж. к. Младост 3, бл. 344, вх. 3, ап. 5, ап. 17, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, обзавеждане и ремонтни дейности,
отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешна
и външна търговия със стоки и услуги, разрешени
със закон, търговско представителство и посредничество, други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Екатерина Александрова Ел Батал,
която го управлява и представлява.
4141
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХII.2007 г.
по ф. д. № 15614/2007 вписва промени за „Георг
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София“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 760 000 лв. на 2 070 000 лв.;
вписва промяна в учредителния акт.
4142
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 3.ХII.2007 г. по ф. д. № 2535/2007
вписва прекратяването на „Монди Пакиджинг
Кашън“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация,
с ликвидатор Андреас Шиндлер и със срок за
ликвидация 6 месеца.
4143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17186/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Софпласт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ул. Мечка 25, с предмет на
дейност: производство на опаковки и пакетажни
изделия от полиетилен, полипропилен, пластмаса,
картон, хартия, фолио, метал, дърво и друг материал с обозначена върху тях търговска марка,
регистрирана и разрешена със закон, търговски
сделки и всякаква друга дейност, за която няма
забрана. Дружестовто е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Саад Халаф
Захер и Зеин Мохамад Аси, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19115/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Байленд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Тодор
Каблешков 14, с предмет на дейност: покупкопродажба, рентиране на недвижими имоти, проектиране и строителство, консултантски услуги,
отдаване под наем на движими вещи, дейност по
поддръжката им, рекламна дейност, туризъм – вътрешен и международен; спортно-възстановителна
дейност; лечебна физкултура и рехабилитация;
общественополезна спортна дейност; вътрешна и
външна търговия (внос-износ, реекспорт, бартер,
компенсационни и насрещни сделки); търговско
представителство (комисионерство, агентство и
посредничество) на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина; маркетинг; лизинг; търговия – вътрешна
и външна, с козметични продукти и парфюмерия; спедиционна, превозна и складова дейност;
икономическо сътрудничество и производствено
коопериране в страната и в чужбина; сделки с
движимо и недвижимо имущество, с неимуществени права, с права на индустриална собственост и интелектуална собственост в страната и
в чужбина, както и всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Еврокомпакт“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от управителя
Николай Симеонов Миленков.
4145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19012/20 07 вп иса в т ърг овск и я ре гистър дружество с ограничена отговорност
„Ауто – Иви“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Надежда“, бул. Ломско шосе 81, с предмет на дейност: търговия с
движими и недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, консултантска и рекламна
дейност, строителна и ремонтна дейност, информационни, дизайнерски, импресарски, маркетингови, търговски и таксиметрови услуги,
транспортна и спедиторска дейност в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
покупка на стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид,
производство и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и стоки за бита,
търговско представителство, вътрешна и външна
търговия (внос, износ), както и всякаква друга
дейност, необходима и незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок,с капитал 5000 лв., със съдружници
Валери Валериев Любомиров и Илиан Илиев
Миленков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4116
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф. д. № 544/89 вписва промени за „Автомагистрали Хемус“ – АД: вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 17.V.2007 г.
4147
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.ХII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 544/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Автомагистрали Хемус“ – АД.
4148
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф. д. № 3052/90 вписва промени
за „Асконни“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Дойчин Гинев Атанасов;
вписва като едноличен собственик Лилия Дойчинова Атанасова и я вписва като управител;
вписва нов дружествен договор.
4149
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2205/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Коме“ – ООД.
4150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 28966/92 вписва промени за „Дима“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Муафак Али Ал Шарани
на Тауфик Али Ал Шерани; заличава като съдружник и управител Муафак Али Ал Шарани;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Дима“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; дуржеството ще се управлява и
представлява от Тауфик Али Ал Шерани; вписва
нов учредителен акт.
4151
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 3264/92 вписва промени
за „Съни филмс ентъртеймънт“ – АД: вписва
като прок у рист Бист ра Каменова Ку щиева;
дружеството ще се представлява от прокуриста
Бистра Каменова Кущиева и изпълнителния
директор Христо Бориславов Дионисиев заедно
и поотделно.
4152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф. д. № 10784/93 вписва промяна
за „Енвизимо България“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 46, вх. 1, ап. 3.
4153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 28851/93 вписва промяна
за „Вега – М“ – ООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
и размера на дяловете.
4154
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 16196/93 вписва промени за „Конър
секюрити“ – ЕАД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Овча купел“, бул.
Никола Петков 45А; вписва промяна в капитала
на дружеството и акциите: 50 000 лв., разпределен в 100 акции на приносител с право на глас с
номинална стойност 500 лв. всяка една; заличава
като членове на управителния съвет Цветанка
Игнатова Вълчева и Иван Иличов Александров;
вписва като членове на управителния съвет Тодор
Иванов Живков и Силвия Димитрова Григорова;
дружеството е с управителен съвет в състав: Красимир Йорданов Стойков, Тодор Иванов Живков
и Силвия Димитрова Григорова; дружеството
ще се управлява и представлява от членовете на
управителния съвет Красимир Йорданов Стойков, Тодор Иванов Живков и Силвия Димитрова
Григорова заедно и поотделно.
4155
Софийският градски 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
в търговския регистър по ф. д. № 16196/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Конър секюрити“ – ЕАД.
4156
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 16801/2007 вписва промени за „Здравноо сигурителна каса – Прайм
Хелт Иншурънс“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 50 000 на 2 050 000 лв. чрез издаване
на нови 2 000 000 винкулирани поименни акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една; заличава като член на съвета на директорите Пламен
Кирилов Китанов; вписва като член на съвета на
директорите Галина Атанасова Ангелска; вписва
нов устав на дружеството.
4157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18720/2007 вписа в търговския регистър дру-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

жество с ограничена отговорност „Конфидент
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, бул. Ломско шосе 112,
ап. 3 В, с предмет на дейност: маркетинг, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими
имоти, счетоводни и консултантски услуги, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Кремена Илиева Илиева, Петър Асенов Беров и Валентина Здравкова
Кирилова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18971/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория
за групова практика за първична извънболнична
дентална помощ Артес“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, ж. к.
Дружба 2, бл. 302, вх. Г, ет. 7, ап. 36, с предмет
на дейност: оказване на първична извънболнична
дентална помощ – диагностика, лечение, наблюдение на болни, консултации, предписване на
лабораторни и други изследвания, предписване
на лекарства, експертизи за временна нетрудо
способност, здравна промоция и профилактика,
насочване на пациенти за консултативна болнична
помощ, лечение на болен и в дома му, когато
състоянието на болния налага това. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Теодора Александрова Семковска,
Павел Иванов Попов и Мариела Йорданова Наумова и се управлява и представлява от Теодора
Александрова Семковска.
4159
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18344/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Римейк 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Хан
Кардам 17, с предмет на дейност: производство
и търговия с тестени храни и с всякакви други
изделия на хранително-вкусовата промишленост,
внос износ на стоки и услуги, франчайзинг,
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни фирми, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Димитров
Балов, който го управлява и представлява.
4160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19134/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Жар клима“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж. к. Надежда, бл. 419,
вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: дейност, свързана с климатизация, вентилация, отопление на
помещения, изграждане на системи и продажба
и производство на съоръжения за климатизация,
вентилация и отопление, консултантска, маркетингова и експертна дейност, дейност в областта
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на интериорния и екстериорния дизайн, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон и
която не противоречи на закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Бисер Стоянов Найденов, Рашко Костов
Костов и Атанас Стоянов Димов и се управлява
и представлява от Бисер Стоянов Найденов и
Атанас Стоянов Димов заедно и поотделно.
4161
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18765/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Светла – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Елша 13,
вх. А, с предмет на дейност: счетоводни и данъчни
консултации, комисионни сделки, производство,
търговия, услуги и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светла Александрова
Трайкова и се управлява и представлява от управителя Павел Димитров Велев.
4162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17704/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хамар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, бл. 7, вх. В, ет. 1, с предмет на дейност:
ресторантьорство, кафене, търговия и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Иванов Чуков,
който го управлява и представлява.
4163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19087/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт елефант“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Хайдушка гора 135,
с предмет на дейност: организиране на хазартни
игри (след получаване на съответния лиценз),
организиране и експлоатация на развлекателни
заведения, търговия с храни и напитки, рекламна
дейност, както и други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ралица Каменова Кирилова и Светломир Цветанов
Иванов и се управлява и представлява от Ралица
Каменова Кирилова.
4164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18670/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Емилия Витанова“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ж. к. Дианабад, бл. 5-В, вх. А,
ет. 1, ап. Б, с предмет на дейност: осъществяване
само на търговия на дребно с лекарствени средства като аптека. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емилия Цветанова Витанова, която
го управлява и представлява.
4165
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18791/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тома лес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж. к. Люлин, бл. 137, ет. 13, ап. 62, с
предмет на дейност: дърводобив, производство
и реализация на дървен материал, промишлени
изделия, стоки за широко потребление и търговска реализация, товарни и пътнически превози,
транспортни и таксиметрови услуги, разносна
търговия, производство, пласмент и снабдяване
на плодови, зеленчукови и месни произведения
за населението, външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство и просредничество в страната и в чужбина, транспортна и
спедиторска дейност, проектиране, строителство,
комуникации, услуги за населението, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пламен Иванов Янчев и Любен Александров Димов и управлява и
представлява от Пламен Иванов Янчев.
4166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18214/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алегра – ВД“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост, бл. 470А, вх. 1, ап. 44, 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; комисионна, складова, лизингова, импресарска, програмна, информационна, рекламна,
туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, фризьорска, спедиционна дейност; превозна дейност
в областта на националния и международния
транспорт; сделки с интелектуална собственост;
издателска и печатарска дейност; търговско
представителство и посредничество; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Весела Светославова Данчева, която
го управлява и представлява.
4167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18983/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анфора дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Витоша 37, ет. 2, с предмет на дейност: инвестиционна дейност в сферите на строителството,
екологията и енергетиката, селското стопанство,
производството и туризма, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
фирми, сделки с недвижими имоти, строителство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
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капитала „Инверсионес и десаройос ибероамериканос“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Мигел Треку Айербе.
4168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18715/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Димс трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 1, бл. 51, ап. 14, с предмет на дейност:
производство, вътрешна и външна търговия, патентна, лизингова, научно-информационна, инженерингова, конструкторска, комисионна, складова
и спедиторска дейност, сделки с интелектуална
собственост, търговия на едро и дребно, внос,
износ и реекспорт; фрайчайзинг, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари, ново
строителство и ремонт, вътрешна архитектура и
дизайн, инженерингова и проектантска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство и туризъм (след
снабдяване с лиценз), брокерска (без ценни книжа), лизингова и маркетингова дейност, търговско представителство и посредническа дейност,
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица, производство и
реализация на всякакви стоки и услуги, за които
няма законови забрани в страната и в чужбина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Илия Венциславов Димов, и който го управлява
и представлява.
4169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19060/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вълков и Асенов“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж. к. Дружба 2, бл. 252,
вх. А, ет. 8, ап. 24, 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;
вътрешно- и външнотърговска дейност с промишлени, хранителни и селскостопански битови стоки;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство, хотелиерство,
инженерингови, проектантски услуги; лизинг,
реекспорт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Стефанов Вълков и Венцислав Митков Асенов, които
го управляват и представлят заедно и поотделно.
4170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18187/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Торес травел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж. к. Зона Б-5 2, вх. В, ет. 5, ап. 152, с предмет на дейност: туристическа и туроператорска
дейност, продажба на стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни сделки, информационни, програмни
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, лизинг и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопре-
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делен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги К ирилов Гюров и Ивайло Николаев
Георгиев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18634/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Булгарлифт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Николай
Гогол 28, с предмет на дейност: отдаване под
наем на работни площадки и всякакви машини
и всякакви дейности във връзка с посочените
области, доколкото не са забранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10
000 лв., със съдружници Рита Мол и Ралф Йорг
Ука и се управлява и представлява от Ралф Йорг
Ука и Вернер Ерих Мол поотделно.
4172
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 18400/2007 по партидата на „Ню уейв пропъртис“ – ЕООД, касаеща
едноличния собственик на капитала на дружеството, изписан погрешно като „Българо-израелска инвестиционна група“ – АД (рег. по ф. д.
№ 13272/2007 по описа на СГС), който да се чете
„България инвестмънт груп“ – ЕООД (рег. по
ф. д. № 1388/2006 по описа на СГС).
4173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кутай“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж. к. Изток, бул.
Цариградско шосе 30, бл. Балкан, вх. А, ет. 3,
ап. 10, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия със стоки и услуги, в т. ч. производство
и търговия с химически препарати, химикали,
лабораторно оборудване, представителство и
посредничество по сделки с недвижими имоти,
франчайзинг на недвижими имоти, развитие
на недвижими имоти, консултации по сделки с
недвижими имоти, вътрешен и международен
транспорт и товарни услуги, спедиторска дейност, лизингова дейност, вкл. финансов лизинг,
предприемачество и инженеринг на промишлени
и жилищни обекти, строителство и монтаж на
оборудване на промишлени и жилищни сгради,
производство на строителни и други материали,
сделки с информационни технологии, препродажба на софтуер и хардуер, маркетингова, рекламна
и всякакви дейности, обслужващи бизнеса с недвижими имоти, управление на офиси, жилища,
етажна собственост и сгради от всякакъв тип,
външно- и вътрешнотърговска дейност; складова
дейност, вкл. складова обработка на стоки; търговско представителство и посредническа дейност
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
счетоводни услуги, изграждане и експлоатация на
заведения за обществено хранене, туристическа
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, моделиерство, шивашки услуги
и плетива, бутик, фризьорски и козметични услуги,
производство, преработка, заготовка, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
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животински и растителен произход, организиране
и осъществяване на производствена, търговскопосредническа, пласментно-снабдителна дейност,
производство и реализация на хранителни стоки и
стоки на леката промишленост. Дружеството е с
неопределен срок,с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Юсуф Фарук Кутай и се
управлява и представлява от управителя Абдулах
Джем Сюрмели.
4174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф. д. № 19001/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Инвестра
РС“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, бул. Андрей Ляпчев 51,
с предмет на дейност: управление и реализация
на инвестиционни проекти в недвижими имоти,
строителство, покупка, продажба, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти, представителство, посредничество и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 252 450 лв., разпределен в 252 450 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка
една, от които с непарична вноска – недвижими
имоти на стойност 250 350 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 22.ХI.2007 г. на Софийския
градски съд по дело 585/2007. Дружеството е със
съвет на директорите в състав: Димитър Петров
Илчев – председател, Боряна Георгиева Радева и
Георги Русев Русев – изпълнителен директор, и
се управлява и представлява от председателя на
СД Димитър Петров Илчев, Боряна Георгиева
Радева и изпълнителния директор Георги Русев
Русев заедно и поотделно.
4175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18964/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ММ
интернешънъл мениджмънт консултинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бл. 2, вх. В, ап. 64, с предмет на
дейност: консултиране и обучение за публични и
и частни организации за управление, администриране, финансиране и организационно развитие,
разработване, внедряване, наблюдение и оценка
на логистични продукти, процеси, предприятия
и системи, изработване и разпространение на
ръководства и други съответни системи и документи за управление на човешките ресурси,
консултиране и обучение по осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд (качество – безопасност – околна среда), консултиране за получаване на публично финансиране за
развитие на човешките ресурси в предприятия и
организации, управление на познанието и анализ
на образователни нужди, трансфер на ноу-хау,
оценка ex-ante, in iterim, final ex-post чрез одит за
проекти, реализирани по национални и европейски програми, идейно консултиране, планиране
и реализиране на транснационални проекти в
областта на развитието на човешките ресурси
за публични и частни клиенти в рамките на
различни инициативи и програми на Европей-
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ския съюз, Световната банка, Организацията на
обединените нации и други организации, научноизследователска дейност, тренинг и обучение в
областта на развитието на човешките ресурси и
развитие на гражданското общество, издателска
дейност, одит на програми, проекти с европейски
средства, социален одит, одит, посредническа
дейност по наемане на работа в РБ и всякаква
друга разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Мирослава
Михайлова Динева-Пейчева, която го управлява
и представлява.
4177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19109/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ол
спортс мениджмънт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Цар Шишман 4, ет. 3, ап. 12, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия; продажба на машини и съоръжения; посредничество и
представителство на чуждестранни физически и
юридически лица; строителство, инженерингова
и проектантска дейност, ресторантьорство, издателска и полиграфическа дейност; производство
на стоки; консултантски услуги; спедиторска и
транспортна дейност, хотелиерство, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Апостолов Христов и Бирислав
Крумов Бачев и се управлява и представлява от
Иван Апостолов Христов.
4176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18907/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Далия траспорти България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 97, с предмет на
дейност: национален и международен транспорт
и спедиция на хора и стоки както от името на
дружеството, така и за трети лица и всички
зависещи и свързани с това промишлени, търговски и финансови дейности и складова база,
организация и извършване на транспортирането
на общински отпадъци и такива под специален
режим, проектиране, изграждане, приспособяване, управление, поддръжка и използване на
инсталациите, инфраструктурата и движимото
и недвижимо имущество, необходими за упражняване на транспортна дейност, консултантска,
посредническа, техническа и административна
помощ за предприятия, дружества или институции, които упражняват подобни или свързани
дейности, всякаква търговия с хранителни или
други стоки, отдаване под наем на превозни средства със или без шофьор, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елвио Донато ди
Плачидо, който го управлява и представлява.
4179
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 3733/2007 вписва промени
за „Изи строй“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, кв. Гара Искър – Индустриална зона, ул. 5007 № 5; вписва
нов учредителен акт.
4180
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19126/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Теди
транс ейнджъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Васил Пешев 19, с предмет на дейност:
транспортна дейност, покупко-продажба на стоки,
автомобили 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, отдаване
под наем, продажба, лизинг и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ваня Борисова
Ангелкова, която го управлява и представлява.
4181
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 14708/2007 вписва промени за „Ес Дий
проджект“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 100 000 лв. чрез
издаване на 500 нови обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност
100 лв. всяка една; заличава като членове на
съвета на директорите Явор Веселинов Маноилов
и Маргарита Огнянова Дойчева; заличава като
изпълнителен директор Сашо Георгиев Дончев;
вписва като членове на съвета на директорите
Георги Дончев и Веселин Джамал Хамуд; вписва
като председател Сашо Георгиев Дончев, като
заместник-председател Веселин Джамал Хамуд
и като изпълнителен директор Георги Дончев;
дружеството ще се представлява заедно и поотделно от изпълнителния директор Георги Дончев
и председателя Сашо Георгиев Дончев; вписва
изменения в устава на дружеството, приети на
ОС на акционерите, проведено на 8.XI.2007 г.
4182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 1808/2007 вписва промени
за „Каргострой 2007“ – ООД: вписва прехвърляне
на 125 дружествени дяла от Цветанка Петкова
Йотина на Борис Емилов Йотин; заличава като
съдружник Цветанка Петкова Йотина; вписва
като съдружник Борис Емилов Йотин; вписва
нов дружествен договор.
4183
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18300/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лиман интернешанъл“ – ЕООД, със седалище
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и адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда, бл. 244, вх. А, ет. 7, ап. 18, 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 на български и чуждестранни
физически и юридически лица (без процесуално
представителство), комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, както и всякаква
друга търговска дейност по смисъла на Търговския закон, незабранена от него. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Едуард Светозаров
Тодоров, който го управлява и представлява.
4184
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19429/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лемар консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, бл. 29, вх. Г, ет. 6, ап. 91, с предмет
на дейност: консултации в строителството и
проектирането, строително-ремонтна дейност,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, рекламна, дизайнерска дейност,
вътрешно- и външнотърговски сделки, внос,
износ, призводство и търговия на едро и дребно
с промишлени, селскостопански, хранителни и
битови стоки, посреднически и комисионерски
услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, внос и търговия с
автомобили и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Никифоров Левачки и Светлин Георгиев
Маринов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4185
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 16193/2007 вписва промени за „Стил консулт“ – ЕООД: премества адреса
на управление в София, район „Красно село“,
ул. Пирински проход, бл. 47, вх. В, ет. 3, ателие
3; допълва предмета на дейност със: „както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон“.
4186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19795/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шумако парк резиденс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 65А, с предмет на дейност: покупка,
строеж, ремонт, дизайн и обзавеждане на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти,
консултантски услуги в областта на сделките с
недвижими имоти, проектиране и строителство
на жилищни и промишлени обекти, отдаване
под наем, управление и мениджмънт на недвижими имоти, маркетинг и реклама, търговско
посредничество и представителство на местни
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и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, вътрешна и външна
търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ясен Асенов Игнатов, който го управлява и представлява.
4187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19373/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ролплюс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Подуяне“, кв. Левски, ул. 545 № 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, проучване, териториално устройство
и градоустройство, архитектура, строителство,
транспортно строителство, проектиране, създаване на кадастър, дейности по геодезия или
картография, подготовка на книжа за участие в
търгове и конкурси, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
маркетинг, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Марин
Енев Васев, Венцислав Истилиянов Давидков
и Петрина Петрова Стойчева и се управлява и
представлява от Марин Енев Васев.
4188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19292/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Прайслессно
кард“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, пл. Велчова завера 1,
ет. 1, ап. 18, с предмет на дейност: дейност по
реклама и маркетинг на заведения в рекреативната индустрия, информационно обслужване,
организиране на мероприятия, издателска, рекламна и журналистическа дейност, вътрешна и
външна търговия, други услуги от всякакъв вид,
разрешени със закон, сделки със и разработка
на интелектуална собственост, международен и
вътрешен туризъм, сделки с недвижими имоти,
маркетинг, ноу-хау, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Влада Пламенова Стоянова и
Павел Стоев Павлов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4189
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19099/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оптиккомс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Софи я, район „Лозенец“, ул.
Кръстю Сарафов 13, ет. 4, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
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маркетинг, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Станимиров Генков, който
го управлява и представлява.
4190
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18257/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КВД инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3,
бл. 333, вх. Д, ет. 8, ап. 118, с предмет на дейност:
строителтво на сгради, изграждане и ремонт на
всякакви електро- и ВиК инсталации, доставка,
монтаж и пуск на топлотехнически съоръжения и
мрежи, монтаж и ремонт на газови съоръжения,
топло- и хидроизолации, транспортни услуги,
търговско представителство и посредничество,
както и сключване на всякакви други търговски
сделки за стоки и/или услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Антониев
Димитров и Васил Антониев Димитров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
4191
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 13302/2003 вписва промени за „Слав
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 170
дружествени дяла от Славчо Богомилов Трайков
на Марин Стоянов Маринов; заличава като съдружник Славчо Богомилов Трайков; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 192, вх. Б, ет. 7,
ап. 46; заличава като управител Славчо Богомилов
Трайков; вписва като управител Марин Стоянов
Маринов; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Марин Стоянов Маринов
и Живко Тодоров Димитров заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
4192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 4656/2003 вписва промени
за „Софл укс 1“ – ЕООД: заличава като управител
Камелия Енева Методиева; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Марио
Фумагали.
4193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 7260/2004 вписва промени
за „Странджа А-3“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Здравко Минчев Захариев
на „Контролтест“ – ООД, и 50 дружествени дяла от
Арсо Малинов Хавальов на „Контролтест“ – ООД;
заличава като съдружници и управители Арсо
Малинов Хавальов и Здравко Минчев Захариев;
вписва като едноличен собственик „Контролтест“ – ООД; дружеството продължава дейността
си като „Странджа А-3“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Искър“, бул. Асен Йорданов 12; вписва
като управител Орлин Досев Пенков; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Орлин Досев Пенков; вписва нов учредителен акт.
4194
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф. д. № 12116/2004 вписва промени
за „Балкан одит“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Чаталджа 59, ателие 3; вписва промени
в дружествения договор.
4195
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф. д. № 3073/2005 вписва промени за „МС
Ком“ – ООД: заличава като съдружник и управител Никифор Константинов Борисов; вписва
като съдружник и управител Благой Пламенов
Атанасов; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Никифор Константинов Борисов на
Благой Пламенов Атанасов; премества адреса
на управление в София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 24; вписва
като съдружник и управител Благой Пламенов Атанасов; дружеството ще се управлява и
представлява от Илиан Стефан Ботев и Благой
Пламенов Атанасов заедно и поотделно.
4196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 5856/2005 вписва промени
за „Аустробългария“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Гасс“ – ООД,
на „Индустрии Холдинг“, ГмбХ; заличава като
едноличен собственик на капитала „Гасс“ – ООД,
Австрия; вписва като едноличен собственик на
капитала „Индустрии Холдинг“, ГмбХ, Австрия.
4197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 2252/2005 вписва промени
за „Ар Пи Ем“ – ЕООД: заличава като управител
Пламен Ангелов Пешаров; вписва като управител
Ивайло Цоков Иванов, който ще управлява и
представлява дружеството.
4198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 1953/2005 вписва заличаването на „Ния 2002“ – ООД.
4199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 5929/2006 вписва промени
за „Лимит 3“ – ООД: заличава като управител
Татяна Василева А лександрова; вписва като
управител Анка Ценкова Боярова; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Анка Ценкова Боярова.
4200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 3814/2006 вписва промени
за „Еврокрам“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
500 дружествени дяла от Веселин Монов Петров
на Силвия Иванова Тончева; заличава като едноличен собственик на капитала и управител
Веселин Монов Петров; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Силвия
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Иванова Тончева; дружеството ще се управлява и
представлява от Силвия Иванова Тончева; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
4201
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 3301/2006 вписва промени
за „Неострой“ – ООД: вписва промяна в начина
на представляване на дружеството; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Динко Иванов Михайлов и Искрен Петков Пашов поотделно.
4202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18671/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лекс енд
Джъстис“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, пл. Славейков
11, с предмет на дейност: консултантска дейност,
анализи и управление на проект, представителство,
посредничество и агентство на български и/или
чуждестранни физически и/или юридически лица
във всички области на международното, европейското и българското право, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Стефанов Ланджев и
Цветанка Костадинова Тиганчева и се управлява
и представлява от Ваня Вълканова Ланджева.
4203
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.X.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 17967/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Стийлмет“ – АД.
4204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф. д. № 17967/95 вписва промени за „Стийлмет“ – АД: вписва промяна в броя на членовете
на съвета на директорите от 5 на 6; вписва като
член на съвета на директорите Оливие Фо; вписва
изменения в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 19.VII.2007 г.
4205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 4792/98 вписва промени
за „Градинска техника“ – ЕООД: заличава като
управител Кирил Христов Калчинов; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Николай Сейков Ганчев.
4206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф. д. № 14529/2000 вписва промени
за „Петров Асошиейтс“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Радонов Радонов; дружеството
ще се управлява и представлява от едноличния
собственик и управител Пламен Павлов Петров;
вписва нов учредителен акт.
4207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф. д. № 2468/2000 вписва промени
за „Рай – дент – амбулатория за извънболнична
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специа лизирана дента лна помощ – дента лен
център“ – ЕООД: заличава като управител Илия
Иванов Радичев; дружеството ще се управлява и
представлява от Георги Райков Райков.
4208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 231 ТЗ с решение
от 6.XII.2007 г. по ф. д. № 7603/2002 вписва промени за „Юлен“ – АД: вписва изменения в устава, приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 26.VII.2007 г.; вписва увеличение на
капитала от 53 000 000 лв. на 76 470 000 лв. чрез
издаване на 23 470 нови обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
1000 лв. всяка една; премества седалището и
адреса на управление от София, район „Триадица“, ул. Узунджовска 13, ет. 4, ап. 8, в гр. Банско,
област Благоевград, ул. Пирин 94.
4209
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 7603/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Юлен“ – АД.
4210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф. д. № 1956/2002 вписва промени
за „Ифест“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 26
дружествени дяла от Анжела Благоева Василева
на Андонис Ортодоксу; заличава като съдружник
Анжела Благоева Василева; дружеството продължава дейността си като „Ифест“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, бул. Витоша 92, ет. 3; вписа
като едноличен собственик на капитала Андонис
Ортодоксу, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов устав на дружеството.
4211
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 2959/2003 вписва промени за „Нико
03“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Николай Кирилов Вълчев на Любов
Димитрова Вълчева и 50 дружествени дяла от
Николай Кирилов Вълчев на Венцислав Иванов
Якимов; дружеството продължава дейността си с
променено наименование „Лино консулт“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, бул.
Цариградско шосе 77, бл. 104, вх. 1, ет. 1, ап. 2;
заличава като едноличен собственик и управител
Николай Кирилов Вълчев; вписва като съдружници
Венцислав Иванов Якимов и Любов Димитрова
Вълчева; вписва промяна в предмета на дейност:
счетоводни услуги и консултации, финансов одит
и всякакви други дейности, незабранени със закон;
вписва като управител Венцислав Иванов Якимов,
който ще управлява и представлява дружеството.
4212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2005 г. по ф. д. № 4656/2003 вписва промени
за „Софлукс 1“ – ЕООД: премества адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Неофит
Рилски 40, ет. 2.
4213
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф. д. № 5320/2007 вписва промени за „Венеция
Адвъртайзинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Велизара Красимирова Малинова на Венцислав Велиславов Иванов;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Велизара Красимирова Малинова;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Венцислав Велиславов Иванов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
4214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 7.XII.2007 г. по ф. д. № 5286/2007
вписва прекратяването на „Делта кънстракшън
инвестмънт“ – ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Абрахам Халева и със срок за
ликвидацията 6 месеца.
4215
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф. д. № 7815/2007 вписва промени
за „Българският финансов консултант“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, ул.
Хайдушка поляна 7, бл. 84, вх. А, ап. 4; вписва
нов дружествен договор.
4216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 9668/2007 вписва промени
за „Е.В.О“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Румен Христов Телбизов
на Иван Даков Иванов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Румен Христов Телбизов; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Иван Даков Иванов;
вписва нов учредителен акт.
4217
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф. д. № 22219/91 вписва промени за „Васил
Костов – инвест“ – ООД: вписва прехвърляне на
21 дружествени дяла от Ивайло Йотов Тодоров
на Васил Георгиев Костов; заличава като управител Ивайло Йотов Тодоров; дружеството ще
се управлява и представлява от Васил Георгиев
Костов; вписва промяна в дружествения договор.
4218
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф. д. № 6100/94 вписва промени за „Застрахо
вателна компания Български имоти“ – АД: вписва
като прокурист Христо Джанев Шарков с правото
да представлява дружеството само заедно с един
от изпълнителните директори.
4219
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 6100/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Застрахователна компания Български
имоти“ – АД.
4220
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 15358/95 вписва промени за „ВК – Комерсиал“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 439 000 лв.; вписва
изменение в дружествения договор.
4221
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 4098/2004 вписва промени за „ОББ
Асет Мениджмънт“ – АД: вписва като прокурист
Светлана Койчева Коева-Каранджулова с правото
да представлява дружеството заедно с един от
изпълнителните директори.
4222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 2380/2005 вписва промени
за „Фючър лайн маркетинг“ – ЕООД: заличава
като управител Георги Димитров Караманлиев;
вписва като управител Тинчо Тенев Тинков;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Тинчо Тенев Тинков и прокуриста
Венцислав Крумов Низамски заедно и поотделно.
4223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 9010/2005 вписва промени за „Нарс“ – ООД: вписва прехвърляне на
110 дружествени дяла от Николай Любомиров
Манчев на Ивелина Руменова Абаджиева, 82
дружествени дяла от Мартин Емилов Кулов на
Ивелина Руменова Абаджиева и 38 дружествени
дяла от Мартин Емилов Кулов на Светлин Иванов Наков; заличава като съдружници Мартин
Емилов Кулов и Николай Любомиров Манчев;
вписва промяна в предмета на дейност: обучение,
консултантски услуги, проектиране, разработка
и поддръжка на софтуер, издателска дейност,
организиране на мероприятия, търговия, подбор
на персонал, рекламна дейност, сделки с продукти на интелектуалната собственост, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
като дейността се извършва в страната и в чужбина; премества адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Нишава 163, вх. Б, ет. 1,
ап. 1; вписва нов дружествен договор.
4224
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 7836/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Феста холдинг“ – АД.
4225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 10903/2005 вписва промени за „Бест Юръп“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Оборище“, ул. Оборище 5; вписва промяна в
предмета на дейност: управление на хотели,
консултации, свързани с управление и развитие
на хотелска и ресторантьорска дейност, предоставяне на всякакви хотелиерски и туристически
услуги, покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, разработка
и експлоатация на хотели, ресторанти, барове и
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заведения за обществено хранене, търговско представителство и посредничество, туризъм, покупка
на стоки или на други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, комисионна и спедиционна дейност, сделки с интелектуална собственост, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или с друг нормативен акт; вписва промени в
дружествения договор.
4226
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф. д. № 2684/2005 вписва промени за „Ай Си
и Си Балкан“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Марин Радулов Маринов на
Густав Рудолф Гроб; заличава като съдружник
и управител Марин Радулов Маринов; дружеството продължава дейността си като „Ай Си и
Си Балкан“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Солунска 13, ет. 3, ап. 4; вписа като едноличен собственик на капитала Густав Рудолф Гроб,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва учредителен акт на дружеството.
4227
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф. д. № 14863/2005 вписва промени за „Беболино“ – ООД: вписва прехвърляне на
дружествени дялове от Милко Димитров Георгиев, както следва: 3 дружествени дяла на Петя
Петкова Милина, 3 дружествени дяла на Люба
Милкова Русева-Колот и 3 дружествени дяла на
Николай Драгомиров Недев; вписва промени в
дружествения договор.
4228
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 16402/2006 вписва промени за „Кийган солюшънс“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от „Интергениа“ – АД, на Иван Станимиров Танев;
заличава като съдружник „Интергениа“ – АД,
Германия; дружеството продължава дейността си
като „Кийган солюшънс“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Иван Станимиров Танев,
който ще управлява и представлява дружеството;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красна поляна“, ж.к. Западен
парк, бл. 82, ет. 8, ап. 32; вписва учредителен акт.
4229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 6390/2006 вписва промени
за „Заубермахер България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от 10 000 лв. на 200 000 лв.,
от които непарична вноска в размер 181 892,19 лв.
съгласно съдебно-техническа експертиза, приета
с определение на СГС от 26.IX.2007 г. по дело
№ 4355/2007; вписва промяна в учредителния акт.
4230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 27.XI.2007 г. по ф. д. № 15094/2006
вписва промени за „Екселия БС“ – ООД: премества седалището и адреса на управление
от София, район „Красно село“, бл. 27А, вх. Г,
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ет. 5, ап. 68, във Варна, ул. Цар Освободител 16;
заличава като управител Калина Кънчева Кънчева; вписва като управител Николай Георгиев
Иванов; променя наименованието на „Джаст
инвест“ – ООД; вписва промени в учредителния
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Николай Георгиев Иванов.
4231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф. д. № 13458/2006 вписва промени
за „Хера консулт интернешънъл“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на всичките 50 дружествени дяла,
съставляващи целия капитал на дружеството,
от Маргарита Димитрова Ангелова-Гутева на
Жени Петрова Гутева; заличава като едноличен
собственик на капитала Маргарита Димитрова
Ангелова-Гутева; вписва като едноличен собственик на капитала Жени Петрова Гутева;
премества седалището и адреса на управление
в район „Средец“, ул. Петър Парчевич 44, ет. 3,
ап. 10; заличава като управител Маргарита Димитрова Ангелова-Гутева и вписва като управител
Магдалена Коцева Иванова, която ще управлява
и представлява дружеството.
4232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 1706/2006 вписва промени за „Форсел“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Слави Руменов Славов
на Стефан Иванов Димитров; заличава като
съдружник и управител Слави Руменов Славов;
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Форсел“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Стефан Иванов Димитров, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
4233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 152/2006 вписва промени
за „Монт 05“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Димитър Александров
Димов; вписва като едноличен собственик и
управител Методи Александров Димов; вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Димитър Александров Димов на Методи Александров
Димов; дружеството ще се управлява и представлява от Методи Александров Димов; вписва нов
учредителен акт.
4234
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 9809/2006 вписва промени за „Кондор
4“ – ЕАД: заличава като членове на съвета на
директорите Антон Данчев Кънев и Невдживан
Назиф Сали; вписва като членове на съвета на
директорите Мюжгян Феимова Камберова и
Росица Тодорова Иванова; вписва съвет на директорите в състав: Красимира Георгиева Янкова – изпълнителен директор, Мюжгян Феимова
Камберова – зам.-председател, и Росица Тодорова
Иванова – председател.
4235
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 1191/2006 вписва промени
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за „Адентал – амбулатория за групова практика за
първична стоматологична помощ“ – ООД: вписва
промяна в наименованието: „Адентал – амбулатория за групова практика за първична дентална
помощ“ – ООД; вписва промени в дружествения
договор.
4236
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 2447/2007 вписва промени
за „Слеит“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал, от Боянка Георгиева Каменова
на Станчо Димитров Димитров; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Боянка Георгиева Каменова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Станчо
Димитров Димитров; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Станчо Димитров Димитров.
4237
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 12166/2007 вписва промени
за „Антоани дизайн“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Анна Иванова Иванова на Анатоли Митков Великов; заличава като
съдружник и управител Анна Иванова Иванова;
дружеството продължава дейността си като „Антоани дизайн“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Анатоли Митков Великов, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
учредителен акт на дружеството.
4238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 11498/2007 вписва промени
за „Рунида строй“ – ООД: вписва прехвърляне
на 34 дружествени дяла от Венцислав Иванов
Якимов на Йордан Борисов Илиев; заличава
като съдружник и управител Венцислав Иванов
Якимов; вписва като съдружник и управител
Йордан Борисов Илиев; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Йордан
Борисов Илиев.
4239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 8112/2007 вписва промени за „Меги 2007“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
4240
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14878/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мерикон – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, ул. Житница, бл. 4, ет. 5, ап. 17, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, коз-
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метични, фризьорски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Асенова Тютюнарова, която го
управлява и представлява.
4241
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 2594/2007 вписва промени за „Арт
инженеринг София“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 334 000 лв. на
397 800 лв.; вписва промени в учредителния акт
на дружеството.
4242
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 5184/2005 вписва промени
за „ЛТ консулт“ – ООД: заличава като управител Татяна Василева Александрова; вписва като
управител Анка Ценкова Боярова; дружеството
ще се управлява и представлява от Анка Ценкова Боярова.
4243
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 6210/2006 вписва промени за „Ем Джи
и партньори“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружестени дяла от Огнян Красимиров Милчев
на Милена Станимирова Илиева; заличава като
съдружник и управител Огнян Красимиров Милчев; дружеството продължава дейността си като
„Ем Джи и партньори“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Милена Станимирова
Илиева; премества адреса на управление в София,
район „Слатина“, ул. Атанас Далчев 5; вписва устав
на дружеството; дружеството ще се управлява и
представлява от Милена Станимирова Илиева.
4244
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф. д. № 1713/2006 вписва промени за „Каса
България“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Амарбир Сингх Содхи; вписва като
член на съвета на директорите Ракел Снаждар.
4245
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 3125/2006 вписва промени
за „Сендко“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Петър Димитров Касов на
Димитър Петров Касов и 25 дружествени дяла
от Калин Михайлов Касабов на Димитър Петров
Касов; заличава като съдружници и управители
Петър Димитров Касов и Калин Михайлов Касабов; вписва като едноличен собственик Димитър
Петров Касов; дружеството продължава дейността
си като „Сендко“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Димитър Петров
Касов; вписва нов учредителен акт.
4246
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 7535/2006 вписва промени
за „Амаддеус“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Игор Ламбров Количев
на „Нова Текс Алайънс Инк“; заличава като
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едноличен собственик Игор Ламбров Количев;
вписва като едноличен собственик „Нова Текс
Алайънс Инк“; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Студентски“, ул.
21-ви век № 13, ап. 8; заличава като управител
Петко Георгиев Георгиев; вписва като управител
Ивайло Малчев Петров.
4247
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 2574/2006 вписва промени за „Анамар
Дивелъпмънт“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Румен Христов Телбизов,
Георги Благоев Костадинов и Гецко Сълов Димитров; вписва нов съвет на директорите в състав:
Хорхе Константину Франко – председател, Йоанис
Атанасиос Колатас – заместник-председател и
изпълнителен директор, и Зумбулия Анастасиос
Константину; дружеството ще се управлява и
представлява от Хорхе Константину Франко и
Йоанис Атанасиос Колатас заедно и поотделно.
4248
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по
ф. д. № 5087/2006 вписва промени за „ВЛС“ – АД:
премества адреса на управление в район „Средец“,
пл. Славейков 9 (безистена); вписва промяна в
предмета на дейност: вътрешна и външна търговия,
търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, сделки с недвижими имоти,
извършване на частна охранителна дейност за
лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически лица, охрана на мероприятия
и охрана на ценни пратки и товари, дейности
по електрозахранване и електрообзавеждане на
промишлено и гражданско строителство, всякакви
строително-ремонтни и монтажни дейности, както
и всякакви други търговски сделки и дейности,
незабранени със закон.
4249
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 13202/2006 вписва промени за „АБ
Артпроект“ – ООД: изключва като съдружник
Марилене Новак; дружеството продължава дейността си като „АБ Артпроект“ – ЕООД.
4250
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 2559/2006 вписва промени
за „Ти Ай партнтерс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Ясен Методиев Терзиев
на Светлана Цанкова Каменова; заличава като
съдружник и управител Ясен Методиев Терзиев;
вписва като съдружник и управител Светлана
Цанкова Кменова; премества адреса на управление
в София, район „Сердика“, ул. Овчарска, бл. 22В,
вх. Г, ет. 2, ап. 69; дружеството ще се управлява
и представлява от Драгомир Богомилов Илиев и
Светлана Цанкова Каменова заедно и поотделно,
като за сключване на сделки на стойност над
10 000 лв. управителите представляват дружеството само заедно; вписва нов дружествен договор.
4251
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 5544/2006 вписва промени за „Бене
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София“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 298 000 лв.; вписва
промени в учредителния акт.
4252
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18925/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ай енд Джи
кънсалтънтс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Васил
Кирков 33, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
консултантска дейност, изготвяне на правни,
финансови, икономическ и, пазарни и дру ги
анализи, консултации, прогнози, посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, комисионни сделки и услуги, инвестиционни дейности – осъществяване на сделки
с недвижими имоти и вещни права върху тях,
управление на недвижими имоти и правата върху
тях въз основа на възлагане и упълномощаване,
производство, вътрешна и външна търговия с
всякакви незабранени стоки, логистика, дистрибуторски услуги, рекламни, проектантски и
дизайнерски услуги, маркетингови услуги, както
и всякаква друга дейност, която е търговска по
смисъла на Търговския закон и за която няма
изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Илиян Венциславов Калчев и Жанета Христова
Николова и се управлява и представлява от
Христо Николов Христов.
4253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19239/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Роял груп
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, кв. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници „Акюръси
Активитис“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 15313/2007
по описа на СГС), и „Роял груп“ – ЕООД (рег. по
ф. д. № 6958/99 по описа на СГС), и се управлява
и представлява от Росица Христова Трифонова и
Искрен Михайлов Климентов заедно.
4254
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
25.IX.2007 г. по ф. д. № 9965/2004 вписва промени
за „ЕТС – България“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район
„Средец“, ул. Данте 8, в Габрово, ул. Младост 29,
ап. 16; вписва нов дружествен договор.
4255
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф. д. № 7980/2005 вписва промени за „ПМ Проджект“ – ЕООД: заличава като
управител Лора Тодорова Станкова; вписва като
управител Петър Атанасов Манджуков, който ще
управлява и представлява дружеството.
4256
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 7835/2005 вписва промени за „Л.А.Д. консултантс“ – ЕООД: премества
седалището и адрес на управление в София,
район „Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков
22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; вписва промяна на името
на едноличния собственик и управител Георгиос
Пападопулос на Джордж Пападопулос; вписва
промяна в учредителния акт.
4257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 4244/2005 вписва промени
за „Англос“ – ООД (в ликвидация): удължава
срока на ликвидацията с 6 месеца.
4258
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решени от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 1455/2005 вписва промени за „Спиди“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 350 000 лв. на 500 000 лв. чрез
издаване на нови 150 000 обикновени налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 30.Х.2007 г.
4259
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф. д. № 13799/2005 вписва промени за „Изи
Асет мениджмънт“ – АД: премества адреса на
управление в София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
7, бул. Джавахарлал Неру 28, административнотърговски център „Силвър център“, ет. 2, офис
51; вписва изменения и допълнения на устава.
4260
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф. д. № 7194/2004 вписва промени
за „Джърман Бългериън бизнес груп“ – ООД:
премества адреса на управление в София, район
„Витоша“, ул. Околовръстен път 76; вписва промени в дружествения договор.
4261
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 13948/2004 вписва промени
за „Мега секюрити груп“ – ООД: заличава като
съдружници и управители Елена Петрова Сивева
и Люцкан Вълчев Люцканов; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Елена Петрова Сивева
на Алексей Георгиев Алексов и 25 дружествени
дяла от Люцкан Вълчев Люцканов на Цветомир
Люцканов Люцканов; вписва като съдружници и
управители Алексей Георгиев Алексов и Цветомир Люцканов Люцканов; премества седалището и адреса на управление от район „Лозенец“,
ул. Персенк, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 14, в район
„Оборище“, ул. Черковна 75, вх. В, ет. 4, ап. 16;
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дружеството ще се управлява и представлява от
Алексей Георгиев Алексов и Цветомир Люцканов Люцканов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
4262
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 13076/2004 вписва промени за „Дари – 2004“ – ЕООД: заличава като
управител Дария Бориславова Величкова; вписва
като управител Таня Кръстанова Занкова, която
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов устав на дружеството.
4263
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 4828/2004 вписва промени
за „Буков консулт“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Росица Павлова
Букова; вписва прехвърляне на 100 дружествени
дяла от Росица Павлова Букова на Любчо Димитров Петков; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Любчо Димитров
Петков; премества адреса на управление от ул.
Постоянство 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, на ул. Ген.
Хосе де Сан Марти 7; променя наименованието
на „Любчо Д. Петков Адвъртайзинг“ – ЕООД;
заличава като управител Светозар Иванов Буков;
дружеството ще се управлява и представлява от
Любчо Димитров Петков; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
4264
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 2719/2004 вписва промени
за „Вениг комерс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Величка Михайлова
Сиракова на Виолета Илкова Арсова; заличава
като съдружник Величка Михайлова Сиракова;
вписва като едноличен собственик и управител Виолета Илкова Арсова; заличава като
управител Николай Георгиев Михайлов; дружеството продължава дейността си като „Вениг
комерс“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
Виолета Илкова Арсова.
4265
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 4969/2003 вписва промени
за „Рудиз“ – ЕООД: вписва увеличение капитала
на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв.; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
4266
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф. д. № 349/2003 вписва промени
за „Одит плюс“ – ООД: заличава като съдружници
Звезделин Еленчов Рангелов и Пламен Емилов
Цветанов; вписва прехвърляне на 17 дружествени
дяла от Звезделин Еленчов Рангелов на Венцислав Иванов Якимов, 16 дружествени дяла от
Пламен Емилов Цветанов на Венцислав Иванов
Якимов и 20 дружествени дяла от Венцислав
Иванов Якимов на Любов Димитрова Вълчева;
вписва като съдружник Любов Димитрова Вълчева; премества адреса на управление от кв. Гео
Милев, кв. Цариградско шосе 77, бл. 104, вх. 1,
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ет. 1, ап. 2; дружеството ще се управлява и представлява от Венцислав Иванов Якимов; вписва
нов дружествен договор.
4267
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 3705/2003 вписва прекратяването на
„Езтур“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Постоянство 67А, и
го обявява в ликвидация, с ликвидатор Борислав
Димитров Новаков и със срок за ликвидацията
6 месеца.
4268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф. д. № 6186/2003 вписва промени за „ЗАД
Виктория“ – АД: вписва като председател на НС
Цветан Радоев Василев и като зам.-председател на
НС Джузепе Перисиното; вписва нов управителен
съвет в състав: Данчо Христов Данчев – председател и изпълнителен директор, Жанета Малинова
Джамбазка – зам.-прдседател и изпълнителен
директор, Рикардо Монтанари – зам.-председател,
Евелина Ангелова Йорданова, Стефан Димитров
Кереков, Юри Константинов Копач, Донка Бонева
Георгиева и Джорджо Канети; дружеството ще се
представлява от изпълнителните директори Данчо
Христов Данчев и Жанета Малинова Джамбазка
заедно и поотделно.
4269
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 4885/2003 вписва промени
за „Фероиндъстри“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Бисер Иванов Ангелов на
„Норд“ – ООД, и 40 дружествени дяла от Димитър
Димчев Димитров на „Норд“ – ООД; заличава
като съдружници Димитър Димчев Димитров и
Бисер Иванов Ангелов; дружеството продължава
дейността си като „Фероиндъстри“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала „Норд“ – ООД
(рег. по ф. д. № 8478/95 по описа на СГС); дружеството ще се управлява и представлява от Бисер
Иванов Ангелов; вписва нов учредителен акт.
4270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 377/2001 вписва промени
за „Химтранс“ – ООД: вписва прехвърляне на
128 дружествени дяла от Виолетка Георгиева
Ушакова на Михаил Йорданов Нешев; заличава
като съдружник Виолетка Георгиева Ушакова;
вписва промени в дружествения договор.
4271
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 7927/2001 вписва промени
за „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Орбидент – София – 2001“ – ООД: вписва
промяна в предмета на дейност: извършване на
специализирани рентгенови изследвания; вписва
промени в дружествения договор.
4272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 7724/2001 вписва промени
за „Експертконсулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Иван Валентинов
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Церовски на Ангелина Василева Церовска; заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Иван Валентинов Церовски; вписва
като едноличен собственик на капитала и управител Ангелина Василева Церовска; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Лозенец“, ул. Лозенец 10 – 14, ет. 3, ап. 21; вписва
промяна в предмета на дейност: консултантски
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всякакви
други услуги и сделки, незабранени със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ангелина Василева Церовска; вписва изменения
в дружествения акт.
4273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1071/2001 вписва промени за „Ескор“ – ООД: вписва прехвърляне на
дружествени дялове от Тошко Илиев Горанов,
както следва: 2 дружествени дяла на Николай
Симеонов Малинов, 1 дружествен дял на Наталия Здравкова Тодорова и 1 дружествен дял на
Живко Илиев Спасов; заличава като съдружник
и управител Тошко Илиев Горанов; вписва като
управител Наталия Здравкова Тодорова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
4274
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 1071/2001 вписва промени за „Ескор“ – ООД: вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Николай Симеонов
Малинов на „Ерма – 5“ – ЕООД; заличава като
съдружник Николай Симеонов Малинов; вписва като съдружник „Ерма – 5“ – ЕООД (рег. по
ф. д. № 1807/2001 по описа на СГС); вписва нов
дружествен договор.
4275
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 8958/2001 вписва промени
за „Геофита – БГ“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Велико Търново 30, ет. 1; вписва нов
дружествен договор.
4276
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф. д. № 64/2001 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Стефани – Снежанка Божилова“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Емануил – 2006“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 15486/2006 по описа на СГС).
4277
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4020/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Булхотел“ – АД.
4278
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.X.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 4020/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Булхотел“ – АД.
4279
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4020/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Булхотел“ – АД.
4280
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 4274/2002 вписва промени за „Ейч Ем
Си хотел интернешънъл“ – ЕООД: премества
адреса на управление от бул. Цар Освободител
6 на ул. Бенковски 6, ет. 3; вписва актуализиран
учредителен договор.
4281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г. по ф. д. № 11000/2002 вписва
промени за „Маджаров“ – ЕООД: вписва промяна
в името на едноличния собственик и управител
Тодор Владимиров Маджаров на Теодор Владимиров Маджаров; заличава като управител Пламен
Нейков Братоев; дружеството ще се управлява и
представлява от Теодор Владимиров Маджаров;
премества седалището и адреса на управление
от София, ул. Незабравка 15, бл. 59, вх. А, ап. 3,
в Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 5, ап. 20.
4282
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4500/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Адидас България“ – ЕАД.
4283
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 8783/93 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Людмил Георгиев“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Финкомекс инвестмънт“ – ООД (рег. по ф. д.
№ 13175/2004 по описа на СГС).
4284
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 13731/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Трансстрой – автоматика и монтажи“ – АД.
4285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 20062/95 вписва промени
за „Маринек Х“ – ЕООД: променя наименованието на „Индест“ – ЕООД; вписва актуализиран
устав на дружеството.
4286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 6329/96 вписва промени
за „Салтекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Салих Юскюплю на Пенка
Съкова Захариева и 150 дружествени дяла от
Салих Юскюплю на Надежеда Славейкова Горя-
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нова; заличава като съдружник Салих Юскюплю;
вписва като съдружник Пенка Съйкова Захариева;
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красно село“, ул. Лерин 33;
дружеството ще се управлява и представлява от
Надежда Славейкова Горянова.
4287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 15842/96 вписва промени
за „ЗП“ – ЕООД: заличава като управител Павел
Кунчев Патев; вписва като управител Виктория Цанкова Велинова, която ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов устав на
дружеството.
4288
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф. д. № 6920/97 вписва промени за „Юсис – Инкасо“ – ООД; променя наименованието на „Ю
сървисиз“ – ООД; вписва промяна в предмета
на дейност: хигиенизиране на административни,
производствени и жилищни сгради, охрана на
физически лица и тяхното имущество, охрана
на имуществото на юридически лица, на сгради,
помещения и стопански обекти, съпровождане на
товари, охрана на касиери, инкасо и транспортни
средства, проектиране, монтиране, използване и
поддържане в обекти на юридически и физически
лица на съответната техника за тяхното опазване,
защита и сигнализиране, консултантски анализи
и експертизи в областта на банковата сигурност
и защита на банковата информация, провеждане на курсове за квалификация и обучение,
свързани с дейността на дружеството, всякакви
други дейности, незабранени със закон; заличава
като управители Ангел Георгиев Каракашев и
Велин Григоров Миланов; вписва като управител Розалия Венциславова Зашева; вписва нов
дружествен договор.
4289
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 5856/98 вписва промени за
„Индустриален холдинг – Доверие“ – АД: заличава като членове на съвета на директорите Цонко
Борисов Недялков и Андрей Любенов Георгиев;
вписва като членове на съвета на директорите
Илия Атанасов Чакъров и Камен Петров Иванов;
вписва като изпълнителен директор Илия Атанасов Чакъров; дружеството ще се представлява от
изпълнителните директори Борис Анчев Борисов
и Илия Атанасов Чакъров само заедно.
4290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 4950/99 вписва промени
за „Бинго ФСО“ – ООД: заличава като управител Иван Ненков Ненков; вписва като управител
Владимир Тодоров Мишев, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.
4291
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал.2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.XI.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 15254/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „ИТА – България“ – ООД.
4292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 15254/92 вписва промени за
„ИТА – България“ – ООД: вписва прехвърляне на
6 дружествени дяла от Минко Василев Василевски
на Петър Николов Каракашев; вписва промяна
на наименованието на „ИТА България“ – ООД.
4293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф. д. № 25249/93 вписва промени за „Интехна“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Деян Атанасов Москов; вписва като
член на съвета на директорите Пламен Сребрев
Вълчев; вписва промяна в предмета на дейност:
разработка на технически решения в областта на
битовата техника, електрониката, транспортното и
тежкото машиностроене, проектиране, производство и продажба на инструментална екипировка,
детайли и изделия, дистрибуция, внедряване и
поддръжка на CAD/CAM/CAE и PLM програмно
осигуряване, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва увеличение на капитала на дружеството от 202 500 лв. на 600 000 лв.
чрез издаване на нови 7950 обикновени налични
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 50 лв.; вписва промени в устава; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Атанас Деянов Москов.
4294
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 13865/93 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Касел – Цонка Данчовска“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Касел“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 14233/2007 по описа на СГС).
4295
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г. по
ф. д. № 14550/2000 вписва промени за „Емеа“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 300 000 лв. на 600 000 лв. чрез издаване на
нови 3000 акции на приносител.
4296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф. д. № 14177/2006 вписва промени
за „Мебелен център България“ – ООД: заличава
като управител Стела Петрова Лилова; вписва
като управител Райчо Стойнов Стойнов, който
ще управлява и представлява дружеството.
4297
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф. д. № 1666/2005 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Галпроект – Йордан Танчев“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Галпроект“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 18687/2007 по описа на СГС).
4298
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по
ф. д. № 12162/98 вписва промени за „Струна“ – АД:
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премества седалището и адреса на управление
в София, район „Красно село“, ул. Баба Илийца
38, бл. 2, вх. Б, ап. 27.
4299
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 13.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12421/2006 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Навантия“ – ЕООД.
4300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19951/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ин бул
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Подграмада
22, 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, рент-а-кар, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, проектиране,
проучване, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, външно- и
вътрешнотъровски сделки и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Генадиев Николов и
Мариана Тодорова Иванова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф. д. № 9279/2000 вписва промени
за „Дженерали Закрила медико-стоматологичен
цен т ър“ – ЕООД: п ромен я на и менова н ие т о
на „Дженерали Закрила медико-дентален център“ – ЕООД; вписва изменение в учредителния
акт на дружеството.
4302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 8153/90 вписва промени за „Балкан
прес“ – АД: вписва решението на общото събрание на акционерите от 30.XI.2007 г. за промени в
устава; заличава като членове на надзорния съвет
Периклис Йоанис Кациулас, Софоклис Софоклиос и Кириакус Риалас; заличава като членове
на управителния съвет Христос Кирудис, Марк
Патрик Слейтър и Андреас Риалас; заличава като
изпълнителен директор Андреас Риалас; вписва
съвет на директорите в състав: Мартин Бойчев
Ганев – председател, Димитър Константинов Симеонов и Пламен Велчев Велев – изпълнителен
директор; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор Пламен Велчев Велев.
4303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 3 ТЗ с
определение от 7.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 25768/91 на решението на съвета на директорите на „Електрон
консорциум“ – АД, от 2.XI.2007 г. за увеличение на капитала на дружеството от 52 800 лв.
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на 211 200 лв. чрез издаване на нови 158 400
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.
4304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19460/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Жореди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 509, вх. В, ет. 3, ап. 71, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, вътрешен
и международен транспорт, покупко-продажба на
недвижими имоти, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
и други дейности, за които не се изисква специално разрешение или не е забранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Михайлов Костов, който го управлява и
представлява.
4305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19148/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хизоматрикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Презвитер Козма
9, с предмет на дейност: създаване, производство
и реализация на продукти в областта на дизайна,
архитектурата, художествено-пространственото
оформление, декоративните и приложни изкуства,
духовната и материална култура и други сфери
на икономиката по авторската технология на
Красимир Тодоров, както и други технологии,
научноизследователска и развойна дейност, организиране и провеждане курсове на обучение,
разкриване на специализирани галерии и магазини, вътрешно- и външнотърговска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Ада ЗД“ – ООД (рег.
по ф. д. № 960/2000 по описа на Благоевградския
окръжен съд), и Красимир Чавдаров Тодоров и се
управлява и представлява от Красимир Чавдаров
Тодоров и Юрий Валентинов Радков съвместно.
4306
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 11068/2005 вписва промени за „Еко
индустрии“ – ООД: вписва прехвърляне на 42
дружествени дяла от Петър Петков Петков на
Людмил Василев Петков, 42 дружествени дяла от
Петър Петков Петков на Ивац Йорданов Марков
и 41 дружествени дяла от Петър Петков Петков
на Константин Иванов Стайков; заличава като
съдружник Петър Петков Петков; дружеството ще
се управлява и представлява от Ивац Йорданов
Марков, Людмил Василев Петков и Константин
Иванов Стайков заедно и поотделно.
4307
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 5080/2006 вписва промени за „Булгари
БГ“ – ЕООД: вписва като съдружници и управители Ивац Йорданов Марков и Людмил Василев
Петков; вписва прехвърляне на 166 дружествени
дяла от Константин Иванов Стайков на Ивац
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Йорданов Марков и 167 дружествени дяла от
Константин Иванов Стайков на Людмил Василев
Петков; дружеството продължава дейността си
като „Булгари БГ“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от Константин Иванов Стайков, Ивац Йорданов Марков и Людмил
Василев Петков заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
4308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 5080/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булгари
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Кюстендил 66, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
с хранителни и нехранителни стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, рекламна дейност,
изграждане на заводи и площадки за съхранение и
преработка на битови строителни и промишлени
отпадъци, проектиране, строителство, монтаж и
експлоатация на електрически централи и съоръжения от възобновяеми енергийни източници, в
т. ч. вятърна енергия, производство и продажба
на електроенергия от възобновяеми източници,
придобиване на сертификати за произход, зелени
сертификати и търговия с тях, предметът ще се
осъществява на основата на издадена лицензия или
без лицензия съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за енергетиката и други, свързани
с дейността. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Константин Иванов Стайков, който го
управлява и представлява.
4309
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8410/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Терем“ – ЕАД.
4310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 7147/2001 вписва промени
за „Декра – 7“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от Петър Иванов Денков на
Красимир Недков Стоков; вписва като съдружник
Красимир Недков Стоков; дружеството продължава дейността си като „Декра – 7“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Петър
Иванов Денков; вписва нов дружествен договор.
4311
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 15338/98 вписва промени
за „Вива 99“ – ЕООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Фам Тхан Шон на Нго
Тхи Хуе; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Фам Тхан Шон; вписва
като едноличен собственик на капитала и упра-
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вител Нго Тхи Хуе; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Нго Тхи Хуе.
4312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 5008/2006 вписва промени за „Омонит – консулт“ – ООД: заличава
като съдружник Лейла Джасим Кадъм-Игнатова;
премества адреса на управление в София, район
„Оборище“, ул. Георги Бенковски 17, ет. 4; вписва
промени в дружествения договор.
4313
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф. д. № 1745/2004 вписва промени за „Арт декор
2004“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 478 000 лв.; вписва
нов дружествен договор.
4314
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 5709/2006 вписва промени за „Капман
брокер“ – ООД: заличава като управител Светла
Стоянова Стойчева; вписва като управител Диана
Петкова Ставрева.
4315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 7806/2006 вписва промени за „Стеф 23“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Петьо Илиев Петков на
Ромео Любенов Митков; вписва като съдружник
Ромео Любенов Митков; дружеството продължава дейността си като „Стеф 23“ – ООД; вписва
дружествен договор.
4316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 664/2006 вписва промени за „Топаз 2006“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на „Топаз БГ консултантски
и маркетингови услуги“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
4317
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 9409/2006 вписва промени за „Нова
сити груп“ – ЕООД: вписва като управител Еди
Давид Ардити; дружеството ще се управлява и
представлява от Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити,
Добромир Стоянов Добрев, Орен Бар Ной и Еди
Давид Ардити заедно и поотделно, освен в случаите на сключване на договор или друга правна
сделка, която задължава дружеството за 5000
евро или повече, в който случай за валидността
на сделката са необходими подписите на двама
от управителите.
4318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф. д. № 8254/2007 вписва промени за „София – Холандия мениджмънт“ – ООД:
вписва промяна на наименованието на „Базис
дивелъпмънт“ – ООД; вписва нов устав на дружеството.
4319
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф. д. № 5497/2007 вписва промени за „Лев Ай
Ти“ – ЕООД: заличава като управител Милко
Милков Типографов; вписва като управител Делян
Костадинов Делчев.
4320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 6090/2007 вписва промени за „Адамс
хаус“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Галина Иванова Василева; вписва
като член на съвета на директорите Ани Маринова
Иванова; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Мария Славчева Маркова.
4321
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф. д. № 7646/2007 вписва промени за „До енд
До“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 210 550 лв.; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
4322
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 10719/2007 вписва промени за „СОР
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 200
дружествени дяла от „Ейч Ви Ем Си“ – АД, на
„СОР Либхави“ – ООД; заличава като едноличен
собственик на капитала „Ейч Ви Ем Си“ – АД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„СОР Либхави“ – ООД.
4323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 4269/2007 вписва промени за „Глобекс
Истейт фонд“ – А ДСИЦ: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 500 000 лв. на
650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000 акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една.
4324
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 10568/2007 вписва промени за „Дирент
а кар“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 100 000 лв. на 180 000 лв. чрез
издаване на нови 80 000 акции с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва нов устав, приет с
протокол от извънредно ОС на едноличния собственик на капитала, проведено на 20.XI.2007 г.
4325
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 10577/2007 вписва промени
за „Хиспаконсулт“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Алфонсо Салазар Санчес
на Александър Стоилов Саздов и 20 дружествени
дяла от Алфонсо Салазар Санчес на Благовест
Петров Петров; вписва нов дружествен договор.
4326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 9842/2007 вписва промени
за „Ей Би Джи Риъл Естейт“ – ЕООД: вписва
като управител Еди Давид Ардити; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити, Добромир Стоянов Добрев, Орен Бар Ной и Еди Давид Ардити
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заедно и поотделно, освен в сучаите на сключване на договор или друга правна сделка, която
задължава дружеството за 5000 евро или повече,
в който случай за валидността на сделката са
необходими подписите на двама от управителите.
4327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 2470/2007 вписва промени
за „Юрогат“ – ООД: вписва промяна в личните
данни на съдружника Василеиос Лампрос Варелас
на Ламброс Василеиос Варелас.
4328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 20775/95 вписва промени за „Ди Ай Ди“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Димитриос Георгиос
Иконому на Росица Костадинова Минкова и 25
дружествени дяла от Димитриос Георгиос Иконому на Йонка Костадинова Минкова; заличава
като съдружник и управител Димитриос Георгиос
Иконому; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Росица Костадинова
Минкова и Йонка Костадинова Минкова заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
4350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф. д. № 8478/95 вписва промени
за „Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 12 322 000 лв. на 12 638 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
4351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф. д. № 8855/97 вписва промени
за „Сондра“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Оборище
100, ет. 6, ап. 13; вписва промяна във фамилното
име на едноличния собственик на капитала и
управител на дружеството Нина Пламенова Йочева на Нина Пламенова Захариева; вписва нов
учредителен акт.
4352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 5386/98 вписва промени
за „Джейсън воарис компания“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 500 дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал, от Ангел
Грозданов Алексов на Павел Тодоров Лазаров;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Ангел Грозданов Алексов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Павел Тодоров Лазаров; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 3, ул. Парижка комуна 18; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Павел Тодоров Лазаров.
4353
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г. по
ф. д. № 2156/98 вписва промени за „Трафел – електрик“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Божидар Костадинов Ковачев; вписва като член на съвета на директорите Ненка
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Жекова Раданова; вписва съвет на директорите
в състав: Валерий Йорданов Петров – председател, Кирил Василев Стоилов и Ненка Жекова
Раданова – изпълнителен директор; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Ненка Жекова Раданова.
4354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 11180/99 вписва промени
за „Пътконсулт 2000“ – ЕООД: заличава като
управител Снежана Недева Найденова; вписва
като управител Свобода Константинова Николова; дружеството ще се управлява и представлява
от Свобода Константинова Николова; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
4355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 11304/99 вписва промени
за „Български циркове и лунапарк“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Йосиф
Блаошвили на „Стоков базар Илиянци“ – АД;
заличава като съдружник Йосиф Блаошвили;
дружеството продължава дейността си като „Български циркове и лунапарк“ – ЕООД, с едноличен
собственик „Стоков базар Илиянци“ – АД; вписва
като управител Роберт Велих; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Николай
Цветанов Гарелов и Роберт Велих само заедно;
вписва нов учредителен акт.
4356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 2703/2001 вписва промени за „Браво консулт 2001“ – ООД: вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Христо
Димитров Пейчев на Милва Лъчезарова Антонова,
100 дружествени дяла от Илчо Григоров Илиев на
Милва Лъчезарова Антонова и 100 дружествени
дяла от Милена Димитрова Ангелова на Милва
Лъчезарова Антонова; заличава като съдружници
Милена Димитрова Ангелова, Христо Димитров
Пейчев и Илчо Григоров Илиев; заличава като
управител Милена Димитрова Ангелова; дружеството продължава дейността си като „Браво
консулт 2001“ – ЕООД; вписва промяна в предмета на дейност: специализирано счетоводно
предприятие по смисъла на чл. 34 от Закона за
счетоводството освен предоставяне на консултантски услуги, данъчно-счетоводни услуги, търговско
представителство и посредничество, рекламноинформационни услуги, сделки с интелектуална
собственост, строително- и строително-ремонтни
услуги, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти, оказионна дейност, придобиване на права
и поемане на задължения по всякакъв начин,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон; вписва като едноличен собственик на
капитала Милва Лъчезарова Антонова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен (учредителен акт) на дружеството.
4357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 18219/94 вписва промени
за „РИЦ – МР“ – ООД: вписва прехвърляне на
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492 дружествени дяла от Мара Борисова Пеина на
Димитър Иванов Попов; заличава като съдружник
Мара Борисова Пеина; вписва като съдружник
Димитър Иванов Попов; заличава като управител
Мара Борисова Пеина.
4358
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г. по
ф. д. № 20183/94 вписва промени за „Етап – Адресс“ – А Д: допълва предмета на дейност с
„производство и бутилиране на минерални води
и безалкохолни напитки, производство на всякакви хранителни, селскостопански и промишлени
стоки, незабранени със закон, мениджмънт и
маркетингови стратегии на проекти, предоставяне
на железопътни транспортни услуги за превоз на
пътници и товари във вътрешно и международно
съобщение при задължително осигуряване на
локомотиви за теглене на превозните средства“;
вписва нов устав, приет на ОС на акционерите,
проведено на 11.XII.2007 г.
4359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 8478/95 вписва промени
за „Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 10 732 000 лв. на 11 332 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
4360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 8478/95 вписва промени
за „Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 10 732 000 лв. на 11 332
000 лв. чрез записване на нови дялове; вписва
нов дружествен договор.
4361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 8478/95 вписва промени
за „Норд“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 11 332 000 лв. на 11 862 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
4362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф. д. № 12738/2003 вписва промени за „Икар
консулт“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Георги Пасков Ташков.
4363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 31327/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Димитър Петров“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Ачико“ – ООД (рег. по ф. д.
№ 5832/2007 по описа на СГС).
4364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 17548/93 вписва промени
за „Шенкер“ – ЕООД: вписва Петрозар Николов
Петков като представляващ и управляващ дружеството като застрахователен брокер.
4365
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 18657/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Изамет 1991“ – ООД.
4366
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗс решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 10159/2006 вписва промени за „Премиер
Риъл Истейт“ – ООД: вписва промяна в името на
съдружника и управител Гити Хамид Каземзаде
Амири на Гити Хамид Амири Раджа.
4367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 11289/2005 вписва промени за „Ню хоуп“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на всичките 50 дружествени дяла, съставляващи целия уставен капитал на дружеството,
от Александър Велинов Алексиев на „Джи Ти
корпорация“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала Александър Велинов
Алексиев; вписва като едноличен собственик на
капитала „Джи Ти корпорация“ – ЕООД (рег. по
ф. д. № 1542/2006 по описа на СГС); премества
седалището и адреса на управление в район
„Люлин“, ул. Бръшлянска низина 5; заличава
като управител Александър Велинов Алексиев;
вписва като управител Марио Димитров Сергиев,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
4368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф. д. № 14225/2007 вписва промени
за „Еймс – Джи груп“ – ООД: премества седалището и адреса на управлене от София, район
„Овча купел“, ул. Любляна 8, ет. 5, ап. АТ2, в
Бургас, ул. Янко Комитов 4.
4369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф. д. № 7277/2007 вписва промени за „Денеб
холидейс“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 977 500 лв. на 1 277 500 лв.,
разпределен в 12 775 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 100 лв. всяка една,
чрез издаване на нови 3000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 100 лв.
всяка една; капиталът е увеличен с непарична
вноска – вземане на стойност 300 000 лв. съгласно
съдебно-счетоводна оценителна експертиза, приета с определение от 27.XI.2007 г. на Софийски
градски съд, по дело № 618/2007.
4370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф. д. № 14555/2007 вписва промени за „ЕВН
трейдинг саут Ийст Юръп“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 50 000 лв.
на 1 800 000 лв. чрез издаване на 1 750 000 нови
обикновени налични поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една;
вписва изменение на устава на дружеството, приет
с протоколно решение на едноличния собственик
от 7.XI.2007 г.
4371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 14555/2007 вписва промени за „ЕВН
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трейдинг саут Ийст Юръп“ – ЕАД: вписва като
прокурист Костадин Иванов Новаков с правото
да представлява дружеството заедно с всеки един
от членовете на управителния съвет; дружеството
ще се представлява заедно от всеки двама от
членовете на управителния съвет (изпълнителните членове): Клаус Щрикер, Клаус Колхубер и
Йорг Золфелнер, както и от прокуриста Костадин
Иванов Новаков заедно с всеки един от членовете
на управителния съвет.
4372
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф. д. № 9893/2006 вписва прехвърляне на
предприятието на ЕТ „Мистрал – Стефан Трифонов“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, без фирмата на търговеца, на „Мистрал холидейс“ – ЕООД; „Мистрал
холидейс“ – ЕООД, е правоприемник на всички
права и задължения на ЕТ „Мистрал – Стефан
Трифонов“.
4373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф. д. № 2813/2006 вписва промени за „Фонд за
земеделска земя Мел Инвест“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала на дружеството от
7 027 150 лв. на 14 044 300 лв. чрез издаване на
нови 7 017 150 обикновени безналични поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
4374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф. д. № 11343/2006 вписва промени за „Сердика консалтинг“ – ООД: заличава
като управител Валерио Рандацо; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Патриция Баратели.
4375
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф. д. № 13882/2006 вписва промени за „Винарска
изба Манастирите“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100% от
капитала на дружеството, от Веселин Димитров
Соколов на Ганчо Йорданов Аршиков; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Веселин Димитров Соколов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Ганчо
Йорданов Аршиков; вписва промяна в предмета
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия със
селскостопанска продукция, лозарство и пипиниерство, производство и търговия с алкохолни
и безалкохолни напитки, покупко-продажба на
петролни продукти и гориво-смазочни материали, продажба на стоки от собствено производство, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство,
туристически и рекламни услуги, издателска и
печатарска дейност, търговско представителтво
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, охрана на
физически лица, на имущество на юридически
лица и стопански обекти (след разрешение), както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон;
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вписва нов учредителен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Ганчо
Йорданов Аршиков.
4376
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 6148/2006 вписва промени за „Публика“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Аглая Георгиос Леуси на „Гръцко
рекламно търговско акционерно дружество, пълно
обслужване „И. Н. Леусис“ – АД; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Аглая Георгиос Леуси; вписва като едноличен собственик на капитала „Гръцко рекламно търговско
акционерно дружество, пълно обслужване „И.
Н. Леусис“ – АД, Гърция (вписано в търговския
отдел на област Атина под № 28232/01/В/93/015);
вписва като управител Николаос Леуси; вписва
промяна на учредителния акт.
4377
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф. д. № 5962/96 вписва промени за „БФК
Никси“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Ана Стоянова Карамишева-Данчева; вписва като член на съвета на директорите
Калоян Николаев Зехирев.
4378
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 12513/2000 вписва промени за „Ай Ем
Ай интернешънъл“ – ЕООД: заличава като управител Желязко Петров Желязков; вписва като
управител Борис Андонов Георгиев; дружеството
ще се управлява и представлява заедно от всеки
двама от управителите: Майкъл Джулиан Карбайн, Майкъл Хейл и Борис Андонов Георгиев.
4379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф. д. № 11134/2006 вписва промени за „Лигъл
мениджмънт енд дивелопмънт“ – ООД: заличава
като управител Ангел Петров Ганев.
4380
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 4788/2000 вписва промени
за „Ира 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Емануил Лазков Лазаров
на Емил Добромиров Коларов и 12 дружествени дяла от Емануил Лазков Лазаров на Борис
Владимиров Пилософ; заличава като съдружник
Емануил Лазков Лазаров; вписва като съдружник
Емил Добромиров Коларов; вписва нов дружествен договор.
4381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 5305/2005 вписва промени за „Синектик“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
8 780 000 лв. чрез издаване на нови дялове; вписва
нов учредителен акт.
4382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 6643/2005 вписва промени за „Ортодоксу и син“ – ЕООД: премества
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седалището и адреса на управление от район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 22, ет. 2, ап. 3, в
район „Триадица“, бул. Витоша 92, ет. 3; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
4383
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 10779/98 вписва промени за „Кристал
комерс 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Емануил Лазков Лазаров на
Емил Милков Русимов; вписва като съдружник и
управител Емил Милков Русимов; дружеството
продължава дейността си като „Кристал комерс
1“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Емануил Лазков Лазаров и Емил
Милков Русимов заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
4384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 28.XI.2007 г. по ф. д. № 7374/98 вписва
п ромени за „Х и т – 98“ – ООД: деномини ра
капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
размера на дяловете; вписва прехвърляне на 9
дружествени дяла от Антоанета Борисова Рускин
на Грозданка Кирилова Василева, 7 дружествени дяла от Екатерина Тодорова Недялкова на
Грозданка Кирилова Василева, 16 дружествени
дяла от Антоанета Борисова Рускин на Борислав
Николов Несторов; заличава като съдружник и
управител Антоанета Борисова Рускин; вписва
като съдружници Борислав Николов Несторов и
Грозданка Кирилова Василева; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Възраждане“, ул. Опълченска 76; дружеството
ще се управлява и представлява от Екатерина
Тодорова Недялкова, Борислав Николов Несторов
и Грозданка Кирилова Василева заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
4385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф. д. № 10835/97 вписва промени
за „Балкан форест“ – ООД: вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Георги Христов Данков на Алдо Балдини; заличава като съдружник
Георги Христов Данков.
4386
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф. д. № 2782/97 вписва промени
за „Пролайф инженеринг 3“ – ООД: заличава
като съдружник Милена Иванова Енчева; вписва
като съдружник Багряна Владимирова Попова;
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от
Милена Иванова Енчева на Багряна Владимирова
Попова; вписва промени в дружествения договор.
4387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф. д. № 10431/91 вписва промени
за „Финнекс“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: производство на непреработена и/
или преработена растителна и/или животинска
продукция с цел продажба, осъществяване на
дейност като регистриран земеделски производител, кандидатстване и изпълнение на проекти по
програмите за финансиране в областта на селското
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стопанство и земеделието, превоз и спедиция
на специализирани и неспециализирани товари
и пътници, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон; вписва промени
в учредителния акт.
4388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 9226/2001 вписва промени за „Релакс
плюс“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Георги Иванов Георгиев; вписва
като член на съвета на директорите Борислав
Димитров Новаков; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Лъчезар
Николаев Тодоров.
4389
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 9226/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Релакс плюс“ – АД.
4390
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф. д. № 11659/2001 вписва промени за „Булгарплод 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Александър Димитров
Иванов на „Евро инвестмънт консулт“ – ЕООД,
и 50 дружествени дяла от Александър Димитров
Иванов на „Унитрейд 2002“ – ООД; променя наименованието на „Евро импекс – Бургас“ – ООД;
заличава като едноличен собственик Александър
Димитров Иванов; вписва като съдружници
„Унитрейд 2002“ – ООД (рег. по ф. д. № 3756/2002
по описа на СГС), и „Евро инвестмънт консулт“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 18648/2007 по описа
на СГС); вписва като управители Александър
Димитров Иванов и Анатоли Алексиев Алексиев;
дружеството продължава дейността си като „Евро
импекс – Бургас“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Александър Димитров
Иванов и Анатоли Алексиев Алексиев заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
4391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 2803/2001 вписва промени
за „КД и К“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 75
дружествени дяла от Тодор Ангелов Кръстев на
Емил Любенов Матев; вписва като съдружник
и управител Емил Любенов Матев; дружеството
продължава дейността си като „КД и К“ – ООД;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Тодор Ангелов
Кръстев и Емил Любенов Матев заедно и поотделно, като за сделки с недвижими имоти само
заедно.
4392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19143/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Голден
арро“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Пенчо
Славейков, бл. 26 – 30, ет. 1, ап. 20, с предмет
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на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мазен
Насабейн и Зафер Салем Заарур и се управлява
и представлява от Мазен Насабейн.
4393
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 12298/2007 вписва промени за „Лилия
Вангарова“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, във Варна, бул. Чаталджа 4, ет. 2,
ап. 2; вписа промени в учредителния акт.
4394
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19316/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Автотроник – 91“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Кривина 5, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, дистрибуторство, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, сервизна дейност, продажба
на автооборудване и автокозметика и аксесоари,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Васил Драгомиров Владимиров, който
го управлява и представлява.
4395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 4776/99 вписва промени
за „Бо – интелект“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Слатина“, ул. Кадин
връх 5, партер; вписва промяна в дружествения
договор.
4396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 11035/99 вписва промени
за „Ей Ти енд Ти глоубъл нетуърк сървисиз България“ – ЕООД: вписва намаление на капитала
от 11 205 000 лв. на 893 140 лв.
4397
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12656/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2003 г. на „Тойота Балканс“ – ЕООД.
4398
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф. д. № 12656/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2002 г. на „Тойота Балканс“ – ЕООД.
4399
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12656/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Тойота Балканс“ – ЕООД.
4400
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12656/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Тойота Балканс“ – ЕООД.
4401
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 12656/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Тойота Балканс“ – ЕООД.
4402
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 7511/99 вписва промени за „Темпо – петрол“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Светозар Кънчев Стоянов; вписва
като член на съвета на директорите Станиян
Стефанов Янчев; вписва съвет на директорите
в състав: Райчо Ангелов Генов – председател,
Албена Любомирова Даскалова – изпълнителен
директор, и Станиян Стефанов Янчев – зам.председател; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителния директор Албена
Любомирова Даскалова.
4403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16328/2006 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Амбулатория
за първична дентална практика“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж. к. Младост, бул. Йерусалим, бл. 54,
вх. В, партер – 4А, с предмет на дейност: извънболнична дентална медицина – диагностика,
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни,
консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследване, предписване, извършването на медицински дейности и манипулации
под техен контрол и отговорност, предписване
обема и вида домашни грижи и помощ на болни,
преписване на лекарства, превързочни материали
и медицинска пособия, експертиза за временна
нетрудоспособност, наблюдение, контролиране и
полагане на грижи за физическото развитие на
лица до 18 г., дейности по здравна промоция и
профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации, издаване на документи, свързани
с тяхната дейност, насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ, прегледи и
лечение на болни в дома им, когато състоянието
им налага това, търговски сделки за нуждите на
осъществената дентална дейност (след извършване
на съответните регистрации за това). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Станка Стоянова Цветанова и Донка
Цолова Христова и се управлява и представлява
от Станка Стоянова Цветанова.
4004
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г.
по ф. д. № 10337/2006 вписва промени за „Бавария
ВЕЦ“ – ООД: заличава като управител Людвиг
Брамл-Гмах; вписва като управител Асен Лалев
Аврамов, който ще се управлява и представлява
дружеството.
4405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18841/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кю ПАК“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“ кв. Симеоново, ул. Симеоновска 22, с
предмет на дейност: консултиране и внедряване
системи за качество като ИСО, разработване и
внедряване на системи за качество и безопасност,
маркетингова и консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Мелани Дороти
Хенриет Гиетелинг и Вилем Маринус Гителинг и
се управлява и представлява от Мелани Дороти
Хенриет Гиетелинг.
4406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХII.2007 г. по ф. д. № 19756/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Трансимпекс бункер“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Скобелев 65, с предмет на дейност: корабно бункероване – снабдяване с горива, масла и
други стоки на плавателни съдове с български и
чужди пристанища, търговско представителство
и посредничество, корабно и митническо агентиране, комисионни, брокерски, складови дейности
и консултантски услуги, свързани с обслужване
на кораби и корабоплаването, управление на
отпадъци, възникнали от разливане на нефт и
нефтопродукти, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външно- и вътрешнотърговски сделки, както и всякаква друга незабранена
със закон стопанска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв. всяка една, с
едноличен собственик на капитала „Трансимпекс“ – АД (рег. по ф. д. 17221/90 по описа на
СГС), със съвет на директорите в състав: Антони
Иванов Наумов – председател, Лазар Василев
Василев – заместник-председател, и Роза Иванова Димитрова-Борисова – изпълнителен член,
и се представлява от изпълнителния член Роза
Иванова Димитрова-Борисова.
4407
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХII.2007 г.
по ф. д. № 2386/2007 вписва промени за „БГ
строй – 2007“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Боряна Милованова Миал-
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кова на Любомир Викторов Маринов; заличава
като съдружник Боряна Милованова Миалкова;
вписва като съдружник Любомир Викторов Маринов; премества адреса на управление в София,
район „Красна поляна“, ж. к. Красна поляна III
част, бл. 345, вх. А, ет. 2, ап. 3; вписва промяна
в дружествения договор.
4408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 5407/2005 вписва промени за „Гранд пиано“ – ООД: вписва промяна на
наименованието „Каса гранде“ – ООД; вписва
промени в дружествения договор.
4409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф. д. № 2919/2007 вписва промени
за „Алм – пласт инжинеринг“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Любомир
Василев Дръжков на Николай Иванов Методиев;
заличава като съдружник и управител Любомир
Василев Дръжков; вписва като съдружник и управител Николай Иванов Методиев; премества
седалището и адреса на управление в София,
ж.к. Обеля 2, бл. 213, вх. А, ет. 4, ап. 10; вписва
промени в дружествения договор; дружеството
ще се управлява и представлява от Александър
Милков Александров и Николай Иванов Методиев
заедно и поотделно.
4420
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 4686/2007 вписва промени
за „Еврошоп България“ – ООД: вписва прехвърляне на 35 дружествени дяла от Желязко Михов
Стаматов на „Юрошоп Ийст Холдинг“, СА; 15
дружествени дяла от Желязко Михов Стаматов
на „ТС Партнърз Истаблишмънт“, 50 дружествени
дяла от Сашо Тодоров Дерменджиев на „Юрошоп
Ийст Холдинг“, СА; заличава като съдружници
Сашо Тодоров Дерменджиев и Желязко Михов
Стаматов; вписва като съдружници „Юрошоп
Ийст Холдинг“, СА, Люксембург, и „ТС Партнърз
Истаблишмънт“, Княжество Лихтенщайн.
4421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 4672/2006 вписва промени за „Ню
фрут“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Румен Тренчев Стоянов; вписва като
член на съвета на директорите Огнян Методиев
Заеков.
4422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18543/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Строй – Мон“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда, бл. 333, вх. Б, ет. 4, ап. 32, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Екатерина
Ангелова Микова, която го управлява и представлява.
4423
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18977/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Шанс билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Княз
Дондуков 62А, вх. А, ет. 3, ап. 3, с предмет на
дейност: консултантска, посредническа, инвеститорска и предприемаческа дейност в областта на
строителството и пазара на недвижими имоти,
сделки с недвижими имоти, извършване в страната
и в чужбина на всякакви строителни, монтажни и ремонтни работи и дейности, транспортни
услуги, железопътно, шосейно, електрическо и
водопроводно строителство, производство и продажба на строителни материали, проектиране,
строеж и реконструкция на сгради, съоръжения и
предприятия, хотелиерство, туризъм, внос, износ,
бартер и реекспорт на стоки, реклама, отдаване
на рекламни площи под наем, търговско представителство, посредничество и комисионерство,
логистика, управленски услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борис Тодоров Йорданов,
който го управлява и представлява.
4424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18889/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Депортиво“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 601, вх. Б, ет. 10, ап. 33, с предмет на дейност:
организиране и осъществяване на вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки от
собствено производство и чуждо производство,
търговски сделки с недвижими имоти, изграждане
на спортни комплекси и съоръжения, строителна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
лица и фирми в страната и в чужбина, комисионни,
складови, спедиционни, лизингови и превозни
сделки, рекламни услуги, туристически услуги.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Вилизар Димитров Бояджиев, който го управлява
и представлява.
4425
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 4463/2007 вписва промени за „Те Ес Ве
транспорт сервиз“ – ООД; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 38 000 лв.;
вписва промени в дружествения договор.
4426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 16009/2007 вписа промяна за „Би Ди
Би 6“ – ООД: премества седалището и адреса
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на управление от Костинброд, ул. Витоша 12,
в София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, ул.
Йерусалим 3, ет. 3, ап. 4.
4427
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18027/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кестрел ентърпрайз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Цветан Радославов 6, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: покупка и производство на стоки с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, строителство и
ремонтни дейности в страната и в чужбина, сделки
с недвижими имоти, вкл. покупка и строеж на
недвижими имоти с цел продажбата им, комисионни, спедиционни и превозни сделки, продажба
на стоки от собствено производство, търговия със
строителни материали, туристическа и рекламна
дейност и свързаните с тях дейности, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност,
представителство на фирми в чужбина, продажба
на телекомуникационни стоки и информационни,
изчислителни дейности и всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 856 400 лв., формиран
с непарична вноска – право на собственост върху
недвижим имот, съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
21.VIII.2007 г. на Софийски градски съд, по дело
№ 360/2007, с едноличен собственик на капитала „Кестрел Инвестмънт България“ – АД, и се
управлява и представлява от управителя Васил
Симеонов Проданов.
4428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18997/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еастоне БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Русалийски проход 19, ет. 2, офис 2, с предмет на дейност:
издателска дейност, покупко-продажба на стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
дистрибуция, рекламна, комисионерска, инженерингова, консултантска, софтуерна дейност,
сделки с интелектуална собственост, както и
всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Еастоне“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Мартин Колесар и Здено Щефкович
заедно и поотделно.
4429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19220/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юнити консултинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“,
бул. България 102, бизнесцентър Белисимо, ет. 4,
офис 37, с предмет на дейност: управление на
недвижима и движима собственост, покупко-продажба, строеж и сделки с недвижимо имущество,
производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен
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транспорт, туристическа, сервизна, консултантска
и рекламна дейност и различни видове услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Международен благотворителен фонд
„Единство“, Русия, Москва (рег. № 064686 от
24.03.1997 г.), и се управлява и представлява от
Ихван Баудинович Гериханов и Лидия Алексеева
Беседина заедно и поотделно.
4430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марто – 2007“ – ЕООД, със седалище София,
район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 347Б,
ет. 3, ап. 6, и адрес на управление кв. Драгалевци,
ул. Витошка зорница 3, с предмет на дейност:
строителство и ремонти в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени и
селскостопански стоки и услуги в страната и в
чужбина, транспортни услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Марин Иванов
Тодоров, който го управлява и представлява.
4431
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18677/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ивима“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 37, вх. А, ап. 10, с
предмет на дейност: рекламна дейност, печат и
предпечатна подготовка, оформление и дизайн,
покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажбата и отдаването им под наем, лизинг,
внос и износ на стоки, авторемонтни услуги,
както и други дейности, за които няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Георгиев Михайлов и Даниела Людмилова Михайлова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4432
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 17321/2007 вписва промени за „Джънк“ – ЕООД: заличава като управител Кристина Паскалева Паскалева; вписва
като управител Елизабет Димитрова Радева;
дружеството ще се управлява и представлява от
Елизабет Димитрова Радева.
4433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18754/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ен Ер
Джи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Витоша“, ул. Багра 8А, с предмет
на дейност: международен и вътрешен туризъм,
външна и вътрешна търговия, производство на
стоки, извършване на услуги, иновационна дейност, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви други дейности, непротиворечащи на закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Виржиния
Асенова Николова и Росен Виденов Николов и
се управлява и представлява от Виржиния Асенова Николова.
4434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф. д. № 17538/2007 вписва промени за „Ясен 91“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 3780 дружествени дяла от „Ясен 1“ – ООД,
на Салвадор Владимиров Борисов; заличава
като едноличен собственик на капитала „Ясен
1“ – ООД (рег. по ф. д. № 8011/2003 по описа
на СГС); вписва като едноличен собственик на
капитала Салвадор Владимиров Борисов; вписва
нов дружествен акт.
4435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19002/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тера
тест – НП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Златовръх
29, с предмет на дейност: външно- и вътреш
нотърговска дейност, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
инженерно-геоложки и хидроложки проучвания,
лабораторен анализ на земни проби, комисионни,
информационни и други услуги, маркетингова и
лизингова дейност, търговска и всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството (дейностите, за които съгласно законодателството се
изисква предварително разрешение, лицензия или
друг разрешителен акт, ще се осъществяват след
получаването му). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Невена Петрова Панчева, която го
управлява и представлява.
4436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18897/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нико транс 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, кв. Горубляне, бл. 46, вх. Б, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на дребно и едро, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество, посредничество с недвижими
имоти, таксиметрови услуги, туристически или
други услуги, производство на селскостопанска
продукция, животновъдство, туроператорска дейност, складови сделки, внос на автомобили, внос
и износ (след получаване на съответните лицензии
и разрешения, в случай че се изискват такива),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Николай Пламенов Кожухаров, който
го управлява и представлява.
4437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18624/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дакси – Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Нови Искър“, гр.
Нови Искър, ул. Малко бърдо 34Б, 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, складови, лицензионни, комисионни и превозни сделки, стокови сделки, както
и всякакви други дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Даниел Огнянов Георгиев, който го управлява
и представлява.
4438
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19225/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Булдоорс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 33А,
ап. 3П, с предмет на дейност: дървообработване,
изкупуване, преработка, производство и продажба на всякакъв дървен материал и изделия от
дърво, производство и продажба на промишлени
изделия и стоки за бита, търговия, внос и износ,
разкриване и експлоатация на собствена търговска
мрежа, строителство, транспорт и спедиция (без
поща и съобщения), както и всякакъв друг вид
търговска дейност, незабранена със закон, а за
дейностите, които подлежат на лицензиране – след
получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Трендафил Юриев Мирославов,
Росен Юриев Искренов, Ружди Ремзи Сюлейман,
Александър Асенов Иванов и Красимир Митков
Савов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
4439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18553/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сюзъмфарм“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 36, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Суска Борисова Караджова-Попова,
която го управлява и представлява.
4440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19014/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Мелнични консумативи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. 4, ап. 4,
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с предмет на дейност: производство и продажба
на консумативи, оборудване и резервни части за
мелничната промишленост, 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, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Катя Георгиос Стогянис-Димова, която го управлява и представлява.
4441
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 11406/2007 вписва промени за „Силвър
ренталс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 680
дружествени дяла от „Суифт риспонс“ – ЕООД,
на „Суифт ривендж“ – ЕООД; заличава като едноличен собственик „Суифт риспонс“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик „Суифт ривендж“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 823/2007 по опи
са на Врачанския окръжен съд); заличава като
управител Гица Иванова Панчева; вписва като
управител Маринчо Ангелов Стоянов; дружеството ще се управлява и представлява от Маринчо
Ангелов Стоянов; вписва нов учредителен акт.
4442
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф. д. № 11406/2007 вписва промени за „Силвър
ренталс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10 680
дружествени дяла от „Кардинал“ – ЕООД, на „Суифт риспонс“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик „Кардинал“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик „Суифт риспонс“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
4443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф. д. № 11406/2007 вписва промени за „Силвър ренталс“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала „Голдън
ренталс“ – ООД (рег. по ф. д. № 11119/2007 по
описа на СГС); вписва като едноличен собственик
на капитала „Кардинал“ – ЕООД (рег. по ф. д.
№ 17073/2007 по описа на СГС); заличава като
управител Любомир Маринов Стоянов; вписва
като управител Гица Иванова Панчева; премества
адреса на управление в София, район „Оборище“,
ул. Г. С. Раковски 28, ет. 2, ап. 5; вписва нов
учредителен акт.
4444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18879/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Декопан“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 113,
вх. Г, ет. 1, ап. 75, 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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както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, която изисква да се води по
търговски начин (при спазване на нормативно
установения за това ред след издаване на съответните разрешения). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анелия
Динева Христова и Димитър Георгиев Христов,
който го управлява и представлява.
4445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 18471/2007 вписа промяна за „Шумен
Плаза“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Шумен, бул. Симеон Велики
2, в София, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул.
Николай В. Гогол 6.
4446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18002/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пауъл Варна
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
пуравление София, район „Триадица“, ул. Баба
Неделя 8, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, инвестиране в
недвижими имоти, строеж и инженерна дейност
на туристически съоръжения и съоръжения за
почивка, управление на недвижими имоти, наемна дейност и търговия на едро и дребно, износ,
търговско представителство, посредничество,
агентство и комисионерство, реекспорт, производство, инвестиции в производството, транспорта
и инфраструктурата, консулство, специфични
външнотърговски операции, покупко-продажба
на компании и всякакви други икономически
дейности, които са разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Леонард Айвър Райс Пауъл и
Ричард Оуен Пауъл и се управлява и представлява
от Леонард Айвър Райс Пауъл.
4447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 5542/2007 вписва промени за „Софстрой
бетон“ – ЕАД: заличава членовете на съвета на
директорите; вписва нов съвет на директорите
в състав: Янко Илиев Кръндаров – председател,
Светослав Христов Войнски и Даниела Христова Пейчинова; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Светослав Христов
Войнски самостоятелно при сделки до 500 000 лв.,
а при сделки над 500 000 лв. дружеството ще се
представлява заедно от които и да било двама
членове на съвета на директорите съгласно устава; вписва изменения и допълнения в устава
съгласно протоколно решение от 29.XI.2007 г. на
едноличния собственик на капитала.
4448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19061/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Топла – точка“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул. Калач 5, с предмет на дейност: дейност в сферата
на общественото хранене, туризма и търговското обслужване, предлага нови технологии при
производството на храни, напитки и продукти
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за здравословно хранене, бизнес кетъринг, комплексно обслужване на участници в конференции,
семинари, бизнес срещи, предизборни кампании
(по специални договорни отношения), училищни
прояви и корпоративен кетъринг, обслужване
на изключително високо ниво за организирани
масови мероприятия – организирано хранене на
големи групи на нестандартен терен независимо
от повода, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иво Иванов Шаранков, който го
управлява и представлява.
4449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18743/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Експрес
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със
стоки и услуги, сделки и управление с недвижими
имоти, проектантска, инвеститорска, строителна
и консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, сервизна, инженерингова
и рекламна дейност, маркетинг, консултантска
дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Петков – М“ – ЕООД, „Алекс строй“ – ООД, и
„Сайпбул ентерпрайсес“ – ЕООД, с управители
Димитър Сеферинов Петков, Александър Иванов
Бачев и Лука Лукас, като ще се представлява заедно от управителя Димитър Сеферинов Петков и
от един от другите управители, без значение кой.
4450
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф. д. № 17897/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Виконтина“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, бул. Самоковско шосе 1, вх. Е,
ет. 7, ап. 114, с предмет на дейност: управление
на строително-инвестиционни проекти, придобиване и строеж на недвижими имоти, управление
на собствеността, търговско представителство и
посредничество, както и всякакви разрешени със
закон сделки. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Константина Йорданова Татарска – председател,
Биляна Антраник Мъгърдичян – зам.-председател, и Семра Якуб Мехмед, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Константина Йорданова Татарска.
4451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19135/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вайлът“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 70, вх. 8, ап. 5, с
предмет на дейност: разработка и внедряване на
интернет системи, вътрешно- и външнотърговска
дейност с електроника, компютри, компютърни
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системи, посредническа дейност, внос, износ, интернет маркетинг, програмно-техническа, както
и всякаква друга дейност, позволена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мариан Николаев Стоев и Михаил Тодоров Стоянов и се управлява и
представалява от Мариан Николаев Стоев.
4452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 17485/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Чиро“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Три
уши 2, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на
стоки, недвижими имоти и/или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строителство, изпълнение на
строително-монтажни работи и довършителни
работи, производство и търговия с керамични
плочи, плоскости, както и всякакви материали,
предназначени за строителство, производство и
продажба на стоки, търговско представителство
и посредничество, рекламна и информационна
дейност, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, хотелиерски,
т у ристическ и, програмни, импресарск и или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки по
внос и износ на стоки и материали и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Недвижими имоти Джардини“ – ООД, Италия (рег. по
ф. д. № 01830820369, Модена), и се управлява и
представлява от управителя Величка Крумова
Туджарова.
4453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19128/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БГ
Стрикт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Велики прелом
10А, с предмет на дейност: финансово-счетоводни
услуги, консултантски услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионерство, спедиционни,
складови, дистрибуторски и превозни сделки,
маркетинг, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни, програмни, импресарски
и транспортни услуги, както и всички видове
услуги, непротиворечащи на закона, лизинг,
развитие на селскостопанска дейност и реализация на продукцията от нея, външнотърговска
дейност и всякакви други, незабранени със закон
дейности в страната и в чужбина. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Боряна Иванова Христова и Цветан
Василев Григоров, които го управляват и представляват заедно.
4454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19140/2007 вписа в търговския регистър дру-
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жество с ограничена отговорност „Монси арт
мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, ул. Цветан Минков 2, с
предмет на дейност: създаване, разпространение
и опазване на културни ценности в областта на
музиката, театъра, киното, аудио-визията, литературата, художествения превод, танца, цирка,
пластичните изкуства, архитектурата, дизайна,
фолклора, производство, търговия, реекспорт с
аудио-визуални и други стоки, продукти и услуги,
продуцентска и издателска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Моника Николаева Цонева и Горан Йекнич и се управлява
и представлява от Моника Николаева Цонева.
4455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 18274/2007 вписа промяна за „Блянкар
Русе“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Русе, ул. Тулча 15, в София,
район „Искър“, ул. 5004 № 6.
4456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19050/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро
кънстракшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Георги
Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон
(всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация, ще се извършва след
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андреас Ксиурупас и Томас Луис Нестор, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
4457
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XII.2007 г.
по ф. д. № 19287/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Пайн ботаник
рийл естейт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Голо бърдо
10, с предмет на дейност: строителство, добиване
на инертни материали, ремонт на сгради, покупко-продажба на недвижими имоти, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба
на недвижими имоти, внос, износ и реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, консултантска и маркетингова
дейност, производство и търговия със суровини
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за химическата промишленост, преработка на
дървесина, производство на козметични изделия
и всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една, с едноличен
собственик на капитала „Пайн кемикълс“ – ООД,
със съвет на директорите в състав: Стоян Василев
Демиревски – изпълнителен член, Венцислав
Гачев Неков – председател, и Красимир Борисов
Зарев – член, и се управлява и представлява от
изпълнителния член на съвета на директорите
Стоян Василев Демиревски.
4458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18865/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Артекс
фуудс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, бул. Проф. Цветан
Лазаров 13, с предмет на дейност: производство
и търговия с хранителни стоки, търговия, внос
и износ на други стоки и услуги, строителна и
предприемаческа дейност, търговско представителтво и посредничество, консултантски услуги,
транспортна дейност, както и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Николай Динев Николов,
Любомир Василев Любенов и Лъчезар Тодоров
Касабов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 19431/2007 вписа в
търговския регистър акционерно дружество „А
Т България“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Христо
Белчев 2, ет. 5, офис 19, с предмет на дейност:
извършване на дейности, свързани с търсене и
проучване на подземни богатства, откриване и
оценяване на находища на подземни богатства,
добив на подземни богатства, както и съответните дейности, свързани с него, като допроучване,
преработка, складиране, транспорт, вътрешно- и
външнотърговска дейност с подземни богатства,
разработване на инвестиционни и други проекти
(след получаване на съответното разрешение
за търсене и/или проучване или концесия за
добив), както и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 акции
на приносител с номинална стойност 10 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
А лександър Тиме – изпълнителен директор,
Людмила Богомилова Стоянова – председател, и
Светослав Спасов Джевизов – зам.-председател,
и се представлява от изпълнителния директор
Александър Тиме.
4460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18899/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лиан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Тодор
Александров 41, с предмет на дейност: вътреш
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нотърговска и външноикономическа дейност,
производство и търговия с хранителни, битови и
промишлени стоки, дрехи и аксеосари, производство и търговия със сладкарски и захарни изделия,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност
в областта на продажбите и отдаването под наем
на недвижими имоти, управление на проекти за
недвижими имоти и стратегическо планиране,
строителна и инженерингова дейност, реклама,
дизайн, маркетинг и ноу-хау, транспортни услуги,
вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство и всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Лилия
Христова Панева, която го представлява.
4461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18850/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Телехаус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
2, бл. 212, ет. 11, ап. 55, с предмет на дейност:
телекомуникационни и консултантски услуги,
инженерингова дейност, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Андон Георгиев Златев, който го
управлява и представлява.
4462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19124/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ИТ консулт Тим“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 2, бл. 212, ет. 11, ап. 55, с предмет
на дейност: телекомуникационни и консултантски услуги, инженерингова дейност, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Андон Георгиев Златев,
който го управлява и представлява.
4463
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф. д. № 18777/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ремко – Инвест“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Витоша“, ул. Казбек 31А, ет. 4, ап. 11, с
предмет на дейност: преработка и рециклиране
на всякакви отпадъци чрез използване на екологично чиста плазмена конверсионна технология,
производство и търговия със синтетичен газ и
екологични горива, консултации и представителство в областта на опазване на околната среда,
посреднически и брокерски услуги, както и
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реклама и строителство на недвижими имоти и
управление на ваканционни комплекси, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност
10 лв. всяка една, със съвет на директорите в
състав: Франц Сигл – председател, Роже Жозеф
Жул Котени – изпълнителен директор, и Радослав
Василев Вълов, и се управлява и представлява
от председателя на съвета на директорите Франц
Сигл и изпълнителния директор Роже Жозеф
Жул Котени заедно и поотделно.
4464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19213/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тексеид Риъл Истейт България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с недвижими имоти и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Тексеид – Акционерно дружество за оползотворяване на текстил“,
Конфедерация Швейцария, и се управлява и
представлява от управителите Мартин Матиас
Бюшен, Саед Кайали и Ферена Шефер заедно
или поне двама от тях едновременно.
4465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18689/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кей енд
Ер“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 406,
вх. В, ет. 5, ап. 63, с предмет на дейност: производство и търговия с облекла и аксесоари,
внос и износ, хотелиерска дейност, транспортна
дейност в страната и в чужбина, посредническа, външнотърговска, спедиторска дейност,
инженеринг, маркетинг, ноу-хау и др., търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, научноизследователска, конструкторска, сервизна, внедрителска,
вътрешно- и външнотърговска дейност в областта
на строителството, финансово-мениджърска и
инвестиционна дейност, инвестиционно проучване и проектиране във всички фази на сгради
и съоръжения, строително предприемачество,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, сделки с недвижими имоти, консултантски
услуги, дизайнерска дейност – интериор, обзавеждане, вътрешно- и външнотърговска дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Росица Огнянова Димитрова и Кристина Валериева Кирова, които го
представляват заедно и поотделно. Дружеството
се управлява от Кристина Валериева Кирова.
4466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18528/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Брилинтили“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление Софи я, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 211, вх. Б, ет. 5, ап. 37, с предмет на
дейност: внос и износ на стоки, консултации по
маркетинг и мениджмънт, посреднически услуги,
вътрешна и външна търговия, представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Богданов Илиев,
който го управлява и представлява.
4467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19132/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Коекс – В.С.“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, бул.
Овча купел 48А, с предмет на дейност: производство на машиностроителни изделия, ремонт
на машини, металообработващи услуги, проектно-конструкторска дейност в машиностроенето,
обучение по чужди езици, търговска дейност в
страната и в чужбина, оказионна и комисионна
търговия, внос-износ, търговия на едро и дребно, магазини за битови стоки, производство в
областта на леката промишленост, транспортна
и таксиметрова, туристическа, селскостопанска,
рекламна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, услуги
за населението, маркетинг, лизинг, ноу-хау, информационно обслужване, всестранна стопанска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Радославов Станков, който
го управлява и представлява.
4468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19119/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стефанела“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Крушева
градина 52, с предмет на дейност: рекламноинформационна дейност, консултантски услуги,
производство, вътрешно- и външнотърговска
дейност на едро и дребно, комисионна, транспортна, спедиторска дейност, битови услуги,
маркетингова, инженерингова дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
импорт, експорт и реекспорт, както и всякаква
друга търговска дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Маринела Георгиева Стефанова, която го управлява и представлява.
4469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 17855/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Елстрой
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Нишава,
бл. 113А, вх. В, ет. 7, ап. 24, с предмет на дейност: проектиране, изработване и монтиране на
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електрообзавеждане, електрически инсталации
на битови, промишлени и обществени сгради,
електрически табла – разпределителни, командни – стандартни и по индивидуална поръчка,
кабелни захранвания – ниско, средно и високо
напрежение; търговска дейност в страната и в
чужбина; производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови стоки; внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; продуцентска и
издателска дейност, организиране на събития,
публична комуникация; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; както и други
сделки и дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Йордан Георгиев Димитров и Ивайло Георгиев
Кичуков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нов
стандарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Волуяк, ул. Зорница 44, с
предмет на дейност: транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт, експорт в пълен обем,
маркетинг, лизингова и консултантска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на наши и чуждестранни физически и
юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други дейности,
разрешени със закон и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петър Ненков Чолаков, който го
управлява и представлява.
4471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19107/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес Ей
Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, ул.
Нишава, бл. 128, вх. Г, ап. 83, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или по-нататъшна експлоатация,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, превозна и транспортна
дейност,складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизинг, както
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Спас Игнатов Василев, който го управлява и
представлява.
4472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сигнус БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър
14, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, маркетинг, рекламна дейност и консултантска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Сигнус
холдинг“, Люксембург (рег. под № 28227), и се
управлява и представлява от управителя Петър
Ангелов Димитров.
4473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19058/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Брайд енд
Шоу“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Борово
52, вх. Г, ет. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид,
хотелиерски, програмни, импресарски услуги
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякаква друга дейност,
която е в съответствие със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Луиз Карън Брадшоу и Джон Уилям
Макбрайд и се управлява и представлява от Луиз
Карън Брадшоу.
4474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19418/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Булпейрол“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Галичица
54Б, с предмет на дейност: счетоводно обслужване
и консултации, одит, документално обслужване
на трудови и осигурителни отношения, външна
и вътрешна търговия със стоки на едро и дребно
във всички разрешени форми, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
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всякаква друга дейност, за която няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евелина Георгиева Сомова, която го
управлява и представлява.
4475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19111/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Магнолия комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Петър 10, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги, рекламна дейност,
строителна и предприемаческа дейност, строително-монтажни работи, транспортна дейност
и спедиция със собствени или наети превозни
средства, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга търговска дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Спасов Иванов,
който го управлява и представлява.
4476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18967/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Коулис и
Стомис дивелопмент и констракшън“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж. к. Изток, парк-хотел „Москва“, ет. 4,
офис 404, с предмет на дейност: бизнесконсултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, внос и износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Евагору Кириакос и Филипу Хрисостомос и се
управлява и представлява от Евагору Кириакос.
4477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19147/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Болкан Еко
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Мадрид 3, ап. 4,
с предмет на дейност: търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Добромир
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Керчев Керчев и Недялка Димитрова Георгиева,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
4478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18979/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „ЕД Ж
Софт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж. к. Дружба 2, бл. 524,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: разработ
ване на софтуерни продукти и предоставяне на
информационни услуги, рекламна и издателска
дейност, сделки с обекти на интелектуалната
собственост и художествени произведения, производствена, търговска, импресарска, посредническа, агентска и представителска дейност, внос
и износ, консултантска дейност, посредничество
при покупко-продажба, замяна и отдаване под
наем на недвижими имоти, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Александър Петров Алексиев и
Орлин Валентинов Радев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
4479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19020/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Имолукс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Христо Максимов 6, с предмет на
дейност: посредничество при покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, управление и оценка на
недвижими имоти, всякаква търговска дейност
на едро и дребно (внос, износ, реекспорт), представителство, посредничество, комисионерство,
застрахователно посредничество и агентство,
хотелиерство, ту ристическа, производствена,
транспортна и спедиторска дейност, рекламно-информационна и консултантска дейност, разкриване
и експлоатация на магазинни мрежи и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв., със
съдружници Ивайло Борисов Петков, Йордан
Петков Тарашманов и Анелия Стефанова Тарашманова и се управлява и представлява от
управителите Ивайло Борисов Петков и Йордан
Петков Тарашманов заедно и поотделно.
4480
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф. д. № 19442/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Корси маунтин
рисорт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Дебър 17, с
предмет на дейност: строителство, добиване на
инертни материали, ремонт на сгради, покупкопродажба на недвижими имоти, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба
на недвижими имоти, внос, износ и реекспорт,
търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, консултантска и маркетингова
дейност и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 50 000 лв., разпределен в 500 налични
поименни акции с номинална стойност 100 лв.
всяка една, с едноличен собственик на капитала „Корси – 5“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 77/2005
по описа на СГС), със съвет на директорите в
състав: Роксанда Светозарова Атанасова – изп.
директор, Златка Статева Качин – председател,
и Соня Борисова Зарева, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Роксанда
Светозарова Атанасова.
4481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19040/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ди и Джи
пейнт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж. к. Христо
Смирненски, бл. 20, вх. Е, ап. 134, с предмет на
дейност: маркетинг, външна и вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество,
транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Аноанета Николова
Николова и Илия Петров Тачев и се управлява и
представлява от Антоанета Николова Николова.
4482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18910/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лего
спорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление, София, район „Средец“, ул. Гурко 74, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги, разкриване и експлоатация на
спортни помещения и съоръжения, автомивка и
паркинг, транспорт и спедиция, автосервизна и
ремонтна дейност, нау-хау, представителство (без
процесуално) на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, външна и
вътрешна търговия, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Борислав Георгиев Първановски и
Надежда Радкова Шишкова и се управлява и
представлява от Борислав Георгиев Първановски.
4483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18856/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феър калект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ж. к.
Бъкстон, ул. Юнашка песен, бл. 30, вх. Б, ет. 2,
ап. 19, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия на едро и дребно, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален
или преработен вид, както и продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
импресарска, рекламна и информационна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Иван Андреев Пазарджиев, който го управлява
и представлява.
4484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18683/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ефам“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Княз Борис I № 145, ет. 2, с
предмет на дейност: строителство, сделки с недвижими имоти, търговия (вътрешна и външна)
с всякакви стоки, позволени със закон, туризъм,
финансов мениджмънт и маркетинг, представителство, посредничество, дистрибуторство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Моради Талеми Махмуд,
Зарри Кхатми и Мария Димитрова Братанова и
се управлява и представлява от Моради Талеми
Махмуд.
4485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Билдинг инженеринг БГ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Христо Белчев 15, 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 всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Илиян Спасов Илиев, който го управлява
и представлява.
4486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 5904/2007 вписва промени
за „Апполософт“ – ООД: заличава като управител Мария Христозова Аврамова; вписва като
управител Галя Благоева Деведжиева, която ще
управлява и представлява дружеството.
4487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18656/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пре – инвест
България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 44, с предмет на дейност: посредничество
при покупка, строеж и отдаване под наем на
недвижими имоти и движими вещи; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем; вътрешен
дизайн, лизинг, търговия на едро и дребно, 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 лизингови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни услуги, агентство, както
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николай Ташев Барулов
и Павел Любомиров Гюров, който го управлява
и представлява.
4488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18974/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МВ
одит консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Симеон
Радев 40, вх. Б, ет. 8, ап. 42, с предмет на дейност: заверка на финансови отчети, съставяне
на финансови отчети по реда на счетоводното
законодателство, счетоводни услуги, консултации,
посредничество, представителство, управление на
дружества и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Атанасова Вълканова, която го
управлява и представлява.
4489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19046/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Си Ем Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 224, вх. В, ет. 2, ап. 60, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, управление и стопанисване на недвижимо имущество, издателска
и звукозаписна дейност, сделки с интелектуална
собственост, управление и изпълнение на услуги
в различни области, туристическа и транспортна
дейност, търговско представителство, комисионерство, посредничество и агентство в страната и в
чужбина, изкупуване, производство и продажба
на всякакви стоки и услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни,
бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни
и спедиторски сделки и операции, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Цветелина Йотова Рачева, която го управлява
и представлява.
4490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15302/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Глобал ЕНТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Ал.
Стамболийски 47, партер, с предмет на дейност:
продажба на недвижими имоти, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, маркетингова, рекламна, лизингова търговска дейност и услуги, проектиране
на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура, строителство на граждански и промишлени
обекти, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Юлиян Стефанов Кънев, който го управлява и
представлява.
4491
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18881/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс транстрой – 2006“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Дъб 19, с предмет на дейност:
земно-изкопни работи, извозване на земни маси и
строителни отпадъци, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, строителство, инвестиране в строителството, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти, търговия с тях, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, хотелиерска, туристическа денйост, търговия със
стоки на едро и дребно, външнотърговска дейност
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румен Василев Душанов, който го управлява и
представлява.
4492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17684/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аетос
Сариев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, пл. Журналист
1А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия
и разпространение на пастьоризирани яйца от
птици и други производни продукти, търговия
с мая за хляб, подобрители и други относими
суровини, отглеждане на стопански животни, производство и търговия с животинска и земеделска
продукция, внос и износ, туризъм, транспортна и
спедиторска дейност, търговско представителство
и посредничество, всякаква търговска дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стефан Христов Сариев, който го
управлява и представлява.
4493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18905/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Павес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж. к. Овча
купел 2, бл. 11, вх. В, ет. 5, ап. 77, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни
и компенсационни сделки, сделки с интелектуална
собственост, комисионна, спедиционна, складова
и превозна дейност, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерска,
туристическа и рекламна дейност, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Веска Димитрова Събева, която го
управлява и представлява.
4494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18855/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Прошек
имобилиен“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Сан
Стефано 22А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
покупко-продажба и управление на недвижими
имоти, лизингова дейност, търговско представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска и външнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Богдан Богданов Пипев – Прошек и Вяра Кръстева Георгиева-Пипева
и се управлява и представлява от Богдан Богданов
Пипев – Прошек.
4495
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 10249/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Медикал Експрес“ – АД.
4496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф. д. № 10249/2004 вписва промени за „Медикал Експрес“ – АД: заличава като член на
съвета на директорите Пламен Младенов Гърдев; вписва като член на съвета на директорите
Леа Соломон Давчева; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“, кв. Манастирски ливади, бул. България 111,
комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, бл. А, ет. 2,
ап. 1; вписва съвет на директорите в състав:
Виктор Владимиров Давчев, Соломон Мойсеев
Мошев и Леа Соломон Давчева; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Виктор Владимиров Давчев; вписва
изменение в устава, приет на общото събрание
на акционерите, проведено на 17.Х.2007 г.
4497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 13568/2004 вписва промени за „Ценз“ – ООД: заличава като управител
Донка Стоянова Якимова; вписва като управител
Пламен Георгиев Каменов.
4498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18829/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Л и П България
Алфа“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 27,
ет. 3, с предмет на дейност: придобиване и търговия с недвижими имоти, строителна дейност,
отдаване под наем, консултантска дейност в областта на сделките с недвижими имоти, търговско
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „А & Н Пропърти Девелопмънт“
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ГмбХ и „Л & П Пройектентвиклунгс“ ГмбХ и се
управлява и представлява от Рудолф Лайтнер и
Вилхелм Волф заедно и поотделно.
4499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18175/2007 вписа в търговския регистър
д ру жест во с ог рани чена о т говорност „С т о ил – 58“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Заря 9, с предмет
на дейност: техническо облужване и ремонт на
автомобили, търговия с части и принадлежености
за автомобили, всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Лилия Василева Маркова и Стоил Добренов
Марков, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
4500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18845/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Макрис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадника – Коньовица, бл. 27, вх. Б, ет. 4, ап. 34,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, ресторантьорство,
хотелиерство, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, комисионерски
и посреднически услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, рекламна, информационна и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Венцислав Боянов Стойнев, който го управлява
и представлява.
4501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18932/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тиес груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Лешникова гора 27, с предмет на
дейност: внос, дистрибуция, продажба и предоставяне под наем на всякакви превозни средства,
коли, фургони, трактори, автобуси, подвижни
подемни кранове, както и на аксесоари, резервни
части, екипировка и други помощни части за
посочените машини и оборудване, маркетинг,
реклама, създаване и поддръжка на сервизи за
превозни средства и извършване най-общо на
всякакви услуги, свързани с посочените дейности,
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, придобиване, внасяне и продажба
на употребявани и индивидуално определени
движими вещи, годни за по-нататъшна употреба
в същия вид или след ремонт, които могат да
се използват по предназначението, за което са
създадени, предоставяне на трети лица на вещи
при условията на договор за лизинг, покупкопродажба на движими и недвижими вещи с цел
осъществяване на лизинговата дейност и тяхната
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поддръжка, консултантска дейност в областта
на сделките по оперативен и финансов лизинг,
лицензионни сделки и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
А нтоанета Стефанова Богева и А лександър
Митков Александров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф. д. № 18868/2007 вписа промяна за „Ко Бо
рент“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Плевен, ул. Димитър Константинов
11, вх. Д, ет. 7, ап. 13, в София, ул. Странджа,
бл. 150 – 154, ет. 4, ап. 30.
4503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф. д. № 13568/2007 вписва промени
за „Нова Сити дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва
като управител Еди Давид Ардити; управители на
дружеството са: Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити,
Добромир Стоянов Добрев, Орен Бар Ной и Еди
Давид Ардити; дружеството ще се управлява и
представлява от управители заедно и поотделно,
освен в случаите на сключване на договор или
друга правна сделка, която задължава дружестото
за 5000 евро или повече, в който случай за валидността на сделката са необходими подписите
на двама от управителите.
4504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18763/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ерариум Естейт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Сребърна 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: покупко-продажба, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, консултантска
дейност, сделки с права върху изобретения,
търговски марки и интелектуална собственост
(при спазване на Закона за авторското право и
сродните му права), рекламно-търговска дейност,
транспортна и спедиторска дейност в страната и
в чужбина, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Веселин Григоров Димитров, който
го управлява и представлява.
4505
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф. д. № 9839/2007 вписва промени за „Ей Би
Джи пропърти дивелъпмънт“ – ЕООД: вписва
като управител Еди Давид Ардити; дружеството
ще се управлява и представлява от Добромир
Стоянов Добрев, Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити, Орен Бар Ной и Еди Давид Ардити заедно
и поотделно, освен в случаите на сключване на
договор или друга правна сделка, която задължава
дружеството за 5000 евро или повече, в който
случай за валидността на сделката са необходими
подписите на двама от управителите.
4506
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф. д. № 9840/2007 вписва промени за „Ей Би
Джи пропърти груп“ – ЕООД: вписва като управител Еди Давид Ардити; дружеството ще се
управлява и представлява заедно и поотделно,
освен в случаите на сключване на договор или
друга правна сделка, която задължава дружеството
за 5000 евро или повече, в който случай за валидността на сделката са необходими подписите
на двама от управителите.
4507
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 9292/99 вписва промени за „Дигитални
медийни технологии“ – ООД: вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Корнел Кати на Павлин
Радославов Рахнев, 1 дружествен дял от Корнел
Кати на Стоян Георгиев Маринов, 2 дружествени
дяла от Корнел Кати на Васил Лефтеров Лефтеров
и 1 дружествен дял от Корнел Кати на Доналд
Стюарт Аш; заличава като съдружник Корнел
Кати; вписва изменения в дружествения договор.
4508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 7798/99 вписва промени
за „Лева груп“ – ЕООД: допълва предмета на
дейност със: „строителна, ремонтна и монтажна
дейност“; вписва промяна в дружествения договор.
4509
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 1539/99 вписва промени
за „Юро консулт“ – ЕООД: заличава като управител Румяна Пенкова Дойчинова; вписва като
управител Иван Янков Йончев; дружеството ще се
управлява и представлява от Иван Янков Йончев.
4510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 8887/99 вписва промени
за „Български имоти – корпорация“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на всичките 100 дружествени дяла от Данчо Боянов Джиков на „Южен
кръст 2001“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала Данчо Боянов Джиков;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Южен кръст 2001“ – ЕООД; вписва промяна в
предмета на дейност: счетоводни и икономически
услуги, административноправни консултации,
търговско представителство на земеделски кооперации, български и чуждестранни търговски
фирми, търговско посредничество, производство
на селскостопанска продукция, хотелиерство,
ресторантьорство, ст роителство, т ъргови я с
недвижими имоти, предприемаческа дейност,
както и други дейности, незабранени със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Данчо Боянов Джиков; вписва промяна в учредителния акт на дружеството.
4511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф. д. № 7193/99 вписва промени за
„ПБСО“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 000
дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал, от „Дъ ар ти дабъл ю клоудинг груп
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Би.Ви.“, Холандия, на Джубили Брекър; заличава
като едноличен собственик на капитала „Дъ ар
ти дабъл ю клоудинг груп Би.Ви.“, Холандия,
Амстердам; вписва като едноличен собственик
на капитала Джубили Брекър; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Мартин Брекер.
4512
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф. д. № 763/99 вписва промени
за „Стампа“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Грегор Иванов Родев; вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла от Грегор Иванов
Родев на Станислав Добчев Василев; дружеството
продължава дейността си като „Стампа“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Станислав
Добчев Василев, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
4513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 4961/99 вписва промени за
„Клеопатра 66“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Фейсал Алсака на М.Барки
Мохамед Али; заличава като съдружник и управител Фейсал Алсака; вписва като съдружник и
управител М.Барки Мохамед Али; дружеството
ще се управлява и представлява от Абдулрахман
Насер, Мохамад Ферас Шекх Исса, Маждх Дмхх
Киралах, Шакр Адрес, Мохамед Идрис и М.Барки
Мохамед Али, Тунис, заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
4514
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф. д. № 467/2003 вписва промени за „Максима
козметикс“ – ЕООД: вписва промяна в личните
данни на едноличния собственик на капитала и
управител Найден Младенов Искренов на Нергин
Шабанов Кованов.
4515
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.ХII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8049/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Рудодобив и обогатяване 98“ – АД.
4516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф. д. № 11635/98 вписва промени за „Аутобохемия“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 1 888 268 лв. на 3 776 536 лв. чрез
издаване на 1 888 268 нови поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
4517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 14328/98 вписва промени
за „Букет БГ“ – ЕООД: вписва промяна в личните
данни на едноличния собственик на капитала
и управител Интзиадис Георгиос Димитриос
на Георгиос Индзиадис; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Георгиос Индзиадис на
Гергана Светославова Данаилова и 25 дружествени дяла от Георгиос Индзиадис на Александра
Божимирова Божкова; дружеството продължава
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дейността си като „Букет БГ“ – ООД; вписва като
съдружници Гергана Светославова Данаилова и
Александра Божимирова Божкова; вписва нов
дружествен договор; дружеството ще се управлява
и представлява от Георгиос Индзиадис.
4518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф. д. № 2832/2000 вписва промени
за „Сотис армс“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Люлин“,
бул. Петър Дертлиев, бл. 261, партер; вписва нов
учредителен акт.
4519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 13333/98 вписва промени
за „Балкан груп 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Жан Кирилов Русев на
Бойка Стефанова Русева; вписва като съдружник
Бойка Стефанова Русева; дружеството продължава дейността си като „Балкан груп 1“ – ООД;
вписва като управител Бойка Стефанова Русева;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Жан Кирилов Русев и Бойка Стефанова Русева заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
4520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 14.XII.2007 г. по ф.д № 12138/99 вписва
промени за „Кастал 99“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла, представляващи
целия капитал на дружеството, от „Хим – транс
комп лек т“ – ЕООД, на Станислав Николов
Чамов; заличава като едноличен собственик на
капитала „Хим – транс комплект“ – ЕООД; заличава като управител Валентин Славчев Гинев;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител на дружеството Станислав Николов Чамов; премества седалището и адреса на
управление от София, район „Изгрев“, ул. Юрий
Гагарин 32, бл. 99, вх. А, ет. 2, във Враца, ул. Ген.
Леонов 65, вх. А, ет. 1, ап. 2; вписва промени в
учредителния акт.
4521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф. д. № 6322/99 вписва промени за „Енел
Марица – Изток 3“ – А Д: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски
103, ет. 5; вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
28.XI.2007 г.; заличава като член на управителния
съвет Фабио Масимо Мондини; вписва като член
на управителния съвет Габриеле Фреа.
4522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XІI.2007 г. по ф. д. № 4343/99 вписва промени
за „Енерджи Адвайзърс“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Триадица“, ул. Цар Самуил 20, ет. 1; вписва
промени в дружествения договор.
4523
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф. д. № 4217/99 вписва промени за „Евро газ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 200 дружествени дяла от Семих Юскюплю
на Горян Славейков Илиев и 50 дружествени
дяла от Семих Юскюплю на Славейко Горянов
Илиев; заличава като съдружник Семих Юскюплю; вписва като съдружник Славейко Горянов
Илиев; вписва промяна на наименованието на
„Евро инвест билдинг“ – ООД; вписва промяна
в предмета на дейност: ремонтна и строителна
дейност, проектантство, архитектура, вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически
услуги, сделки с интелектуална собственост и
недвижими имоти, транспортна и спедиторска
дейност, рекламна, комисионна, лицензионна и
проектантска дейност, ноу-хау, производствена
дейност, реекспорт и бартер, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други услуги и дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт; дружеството ще се
управлява и представлява от Горян Славейков
Илиев; вписва нов дружествен договор.
4524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 15228/99 вписва промени
за „Тоником“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 161А; вписва промяна на
наименованието на „Компютър трабълшутърс
България“ – ЕООД; вписва промяна в предмета
на дейност: информационно-технологични услуги,
франчайз, търговско представителство, както и
други търговски дейности, незабранени със закон.
4525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 7109/2001 вписва промени за „КМ Здравко Кръстев“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Здравко Димитров Кръстев на Красимир Методиев
Младенов; дружеството продължава дейността
си като „КМ Здравко Кръстев“ – ООД; вписва
като съдружник и управител Красимир Методиев Младенов; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Здравко Димитров Кръстев и Красимир Методиев
Младенов заедно и поотделно, като всеки един
от тях има право да сключва и подписва търговски сделки със съгласието на другия, изразено в
писмен протокол.
4526
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 7745/2000 вписва промени
за „Здравноосигурително акционерно дружество
ДЗИ“ – АД: вписва промяна на наименованието
на „ДЗИ – Здравно осигуряване“ – АД; вписва
промени в устава, приет на ОС на акционерите,
проведено на 15.XI.2007 г.
4527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 10785/2000 вписва проме-
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ни за „Многопрофилна болница за активно лечение – Света София“ – ООД: вписва прехвърляне
на 45 дружествени дяла от Валентина Илиева
Мазнейкова на „Билдинг хоспиталс“ – АД; 55
дружествени дяла от Атанасиос Стаматос Зиголис
на „Билдинг хоспиталс“ – АД; 100 дружествени
дяла от Христо Димитров Мазнейков на „Билдинг хоспиталс“ – АД; заличава като съдружници
Атанасиос Стаматос Зиголис, Христо Димитров
Мазнейков и Валентина Илиева Мазнейкова;
вписва като едноличен собственик „Билдинг хоспиталс“ – АД; дружеството продължава дейността
си като „Многопрофилна болница за активно
лечение – Света София“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Христо Димитров Мазнейков.
4528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 13493/2000 вписва промени за „Сенид“ – ООД: вписва прехвърляне на
3 дружествени дяла от Стоян Николов Тимонов
на Иван Тодоров Петров, 3 дружествени дяла от
Генчо Петров Петров на Иван Тодоров Петров,
7 дружествени дяла от Стефи Стефанова Стойнова на Иван Тодоров Петров, 7 дружествени
дяла от Стефан Павлов Стоилов на Иван Тодоров Петров; заличава като съдружници Стефан
Павлов Стоилов, Стефи Стефанова Стойнова,
Стоян Николов Тимонов и Генчо Петров Петров;
вписва като едноличен собственик Иван Тодоров
Петров; дружеството продължава дейността си
като „Сенид“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Нови Искър“, кв. Чепинци, ул. Стара планина 64; вписва
промени в учредителния акт.
4529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18109/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Имоти
АК“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Георги Сава Раковски
122Б, ет. 1, ап. 14, с предмет на дейност: покупка,
продажба и преработка на всякакви стоки и изделия в първоначален, преработен или обработен
вид, производство, пласмент, реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, внос и износ
на стоки, рекламна дейност, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, представителство
на физически и юридически лица (без процесуално), посредничество и комисионерска дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, издателска,
сервизна, строителна и предприемаческа дейност
и всякаква друга дейност, търговска по смисъла
на закона и незабранена от него. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милен Руженов Журналов и Николай
Василев Петров и се управлява и представлява
от Тодорка Стоянова Стоянова.
4530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 2281/2001 вписва промени за „Омнипро“ – АД: заличава като член на съвета на
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директорите Стоян Георгиев Монев; вписва като
член на съвета на директорите Любомир Василев
Върбанов.
4531
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2281/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Омнипро“ – АД.
4532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 9837/2001 вписва промени
за „Ретро бау“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Младен Василев Младенов
на Нели Николова Младенова; заличава като съдружник и управител Младен Василев Младенов;
вписва като съдружник и управител Нели Николова Младенова; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява
от Йохан Хирнер и Нели Николова Младенова
заедно и поотделно.
4553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 4092/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бета медика – групова практика за първична извънболнична
стоматологична помощ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ж.к. Лозенец, бл. 64, вх. Г, ет. 4, ап. 58, с предмет
на дейност: извънболнична първична стоматологична медицинска помощ, диагностика, лечение
и наблюдение на болни, в т. ч. и по домовете,
консултации, дейности по здравна промоция и
профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации, както и изнасяне на лекции и беседи, експертизи на временна нетрудоспособност,
насочване на пациенти за консултативна и болнична нетрудоспособност, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, издаване
на документи, свързани с дейността, предписване
на лабораторни и други изследвания, лекарства
и медицински пособия, предписване на обема,
вида домашни грижи и помощ за болни, както и
медицински дейности и манипулации, сключване
на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на
пациентите, както и други дейности, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неопределен срок, със съдружници
Олег Минков Гладков, Иванка Борисова Джонова, Павел Иванов Иванов и Антон Чавдаров
Чернев и се управлява и представлява от Олег
Минков Гладков.
4534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.VI.2007 г. по ф. д. № 4092/2001 вписва промени
за „Бета медика – групова практика за първична
извънболнична стоматологична помощ“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Иванка Борисова Джонова на Павел Иванов
Иванов и 25 дружествени дяла от Антон Чавда-
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ров Чернев; заличава като съдружници Иванка
Борисова Джонова и Антон Чавдаров Чернев;
вписва нов дружествен договор.
4535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 4092/2001 вписва промени
за „Бета медика – групова практика за първична
извънболнична стоматологична помощ“ – ООД:
вписва промяна на наименованието на „Бета
медика – групова практика за първична извънболнична дентална помощ“ – ООД; заличава
като управител Олег Минков Гладков; вписва
като управител Павел Иванов Иванов; премества седалището и адреса на управление в София,
район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 317А,
вх. В; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Павел
Иванов Иванов.
4536
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по
ф. д. № 9055/2003 вписва промени за „Диджитъл
сървисиз“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Милена Бориславова Урдева; вписва
като член на съвета на директорите Иванка Михайлова Георгиева; вписва съвет на директорите
в състав: Иванка Михайлова Георгиева, Ирен
Венелинова Маринова и „Вабо – 2005“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 11185/2005 по описа на СГС),
представлявано от Мирослав Александров Илиев.
4537
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 9177/2003 вписва промени за „Савея
комерс 2002“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, ул. 131-ва № 8, ап. 4; вписва промени
в учредителния акт.
4538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 10846/2002 вписва промени за „Ди и Ко“ – ООД: вписва увеличение на
капитала с непарична вноска от 5000 лв. на 495 000
хил. лв. съгласно съдебно-техническа експертиза,
приета с определение на СГС от 17.Х.2007 г. по
ф. д. № 516/2007; вписва нов дружествен договор.
4539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.XII.2007 г. по ф. д. № 5171/2002 вписва промени
за „Паг и Ко“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Петър Ангелов Горнишки,
като дружествените му дялове в размер 5 дяла се
поемат от неговия наследник Надежда Стоилова
Горнишка; вписва като едноличен собственик и
управител Надежда Стоилова Горнишка, която
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
4540
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 570/2002 вписва промени за „Текстил – трейд“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Продромос Мавропулос на
Румен Николов Христов; вписва като съдружник
Румен Николов Христов; вписва промяна в името
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на съдружника Венета Цветанова Корнезова на
Венета Цветанова Данабашева; вписва промени
в дружествения договор.
4541
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2983/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за 2002 г. на „Застрахователно-брокерска
къща – ДИМС“ – АД.
4542
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2983/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на „Застрахователно-брокерска
къща – ДИМС“ – АД.
4543
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2983/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на „Застрахователно-брокерска
къща – ДИМС“ – АД.
4544
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2983/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Застрахователно-брокерска
къща – ДИМС“ – АД.
4545
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2983/2002
на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Застрахователно-брокерска
къща – ДИМС“ – АД.
4546
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г. по
ф. д. № 2983/2002 вписва промени за „Застрахователно-брокерска къща – ДИМС“ – АД: променя
наименованието на „Застрахователно-брокерска
къща – София ауто“ – АД; вписва промяна в устава, приета на общото събрание на акционерите,
проведено на 16.XI.2007 г.
4547
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 707/2004 вписва промени за „Оватио“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал, от Христо Иванов Коцаков
на Явор Димов Димов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Христо Иванов Коцаков; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Явор Димов Димов;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 18,
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вх. 1, ет. 9, ап. 55; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Явор Димов Димов.
4548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 4976/2004 вписва промени за „ОМВ“ – ООД: заличава като съдружник
Стефан Райчев Иванов; вписва като съдружник
„Меком“ – АД (рег. по ф. д. № 12925/2000 по описа
на СГС); вписва промени в дружествения договор.
4549
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 4977/2004 вписва промение за „СВИ“ – ООД: вписва прехвърляне на 44
дружествени дяла от Стефан Райчев Иванов чрез
апортиране на дружествените дялове в търговското дружество „Меком“ – АД; заличава като
съдружник Стефан Райчев Иванов; вписва като
съдружник „Меком“ – АД; вписва промени в
дружествения договор.
4550
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8910/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пенсиноноосигурително дружество
„Бъдеще“ – АД.
4551
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ по ф. д. № 9960/2003
вписва поемане на предприятието на ЕТ „Никос – Николай Глушков“, собственост на Николай
Кирилов Глушков, от неговия наследник Лидия
Славчева Глушкова и я вписва като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Никос – Лидия Глушкова“.
4552
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.XII.2007 г.
по ф. д. № 1537/2003 вписва промени за „Савея
комерс – 2000“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, ул. 131 № 8, ап. 4; вписва промяна в
дружествения договор.
4553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.XII.2007 г.
по ф. д. № 10766/2003 вписва промени за „Обединени български вестници“ – А Д: заличава
като членове на съвета на директорите изпълнителния директор Мирослав Ласло Боршош и
Дора Христова Спасова; вписва като членове на
съвета на директорите „Новинар Медиа“ – АД,
представлявано от Николай Борисов Даковски
и Цветан Радоев Василев.
4554
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф. д. № 8244/2003 вписва промени за „Авангард – 03“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Мариус Живков Цолов и Венцислав
Здравков Митов; вписва прехвърляне на 167
дружествени дяла от Мариус Живков Цолов на
Ангел Георгиев Ангелов и 167 дружествени дяла
от Венцислав Здравков Митов на Ангел Георгиев
Ангелов; дружеството продължава дейността си
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като „Авангард – 03“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Ангел Георгиев Ангелов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ангел Георгиев Ангелов; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
4555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф. д. № 4271/2006 вписва промени
за „Тера – Г“ – ЕООД: заличава като управител
Ангел Георгиев Гошев; вписва като управител
Николай Николаев Николов, който ще управлява
и представлява дружеството.
4556
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XII.2007 г.
по ф. д. № 9955/2005 вписва промени за „Сити
Адвертайзинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Таня Иванова Владимирова
на Янко Дичев Янков; заличава като съдружник
и управител Таня Иванова Владимирова; вписва
като съдружник Янко Дичев Янков; вписва промени в дружествения договор.
4557
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф. д. № 10930/2004 вписва промени за „Кредит колекшън сървисиз“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Елена
Володиева Стоилова на Илиян Георгиев Иванов
и 25 дружествени дяла от Елица Стефанова Лазарова на Стоян Георгиев Атанасов; вписва като
съдружници Илиян Георгиев Иванов и Стоян
Георгиев Атанасов; заличава като съдружници
Елена Володиева Стоилова и Елица Стефанова
Лазарова; премества седалището и адреса на управление в София, район „Оборище“, ул. Сердика
23; заличава като управител Елица Стефанова
Лазарова; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Елена Володиева Стоилова;
вписва промени в дружествения договор.
4558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 191/2004 вписва промени
за „Балкомерс 2004“ – ЕООД: премества адреса
на управление в София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 601, вх. А, магазин за обувки; вписва
промени в учредителния акт.
4559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 8875/2004 вписва промени
за „Спелинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 8
дружествени дяла от Владислав Христов Иванов
на Иван Стоянов Минчев; вписва като съдружник
Иван Стоянов Минчев; дружеството продължава
дейността си като „Спелинг“ – ООД.
4560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф. д. № 6623/2004 вписва промени за „Лаудис инт трейд“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Средец“, ул. Св. Климент Охридски 4,
ет. 3; вписва промени в дружествения договор.
4561
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18976/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Даро
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул.
Кестенова гора 21, бл. 114, вх. Б, ап. 5, с предмет
на дейност: транспортна, спедиционна и превозна
дейност, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ромелия Недкова Кирилова и
Даниел Яков Кирилов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
4582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17145/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Три – Ин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, Световен
търговски център „ИНТЕРПРЕД“, бул. Драган
Цанков 36, ет. 3, офиси 336 и 337, с предмет
на дейност: строителство и монтажна дейност,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, търговска и
производствена дейност в страната и в чужбина и
всякакви стоки и вещи, комисионна, оказионна,
консигнационна дейност, комисионерство, реклама, транспортни и счетоводни услуги, туризъм
и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Антонио Рамирес Понсе, който го управлява и
представлява.
4583
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18465/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ангелина Орфей Бакалова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 736, ет. 5, ап. 18, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ангелина Орфей Бакалова, която го
управлява и представлява.
4584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18734/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виктория – М“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Св.
св. Кирил и Методий 68, ет. 1, офис 1, с предмет
на дейност: счетоводни услуги, данъчни консултации, организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на годишни, междинни и други
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финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Маргарита
Миланова Владимирова, която го управлява и
представлява.
4585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗс решение по ф. д.
№ 18542/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мек строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“,
кв. Факултета, ул. Иван Гарванов 49, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
рес т ора н т ь орск и, т у рис т и ческ и, рек ла м н и,
информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Янко Методиев Асенов, който го управлява и
представлява.
4586
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18434/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елитстрой – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 132, вх. А, ет. 14, ап. 57, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
рес т ора н т ь орск и, т у рис т и ческ и, рек ла м н и,
информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Асен Христов Димитров, който го управлява и
представлява.
4587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18760/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Робеста груп“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Цар
Иван Шишман 4, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство и търговска реализация в
страната и в чужбина на всякакви изделия за
бита, потребителски и промишлени стоки и
селскостопанска продукция, разкриване и експлоатация на магазинна мрежа, туристическа
транспортна и таксиметрова дейност в страната
и в чужбина (след получаване на съответното
разрешение), отдаване под наем на автомобили,
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хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на съответното разрешение), разкриване и
експлоатация на обекти за обществено хранене,
рекламна дейност, представителство, агентство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми и физически лица в страната и в чужбина
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
за която не се изисква разрешение на надлежен
държавен орган преди съдебната регистрация
на дружеството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Албен Митков Гърбелов, който го
управлява и представлява.
4588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф. д. № 4387/94 вписва промени
за „Лайт хотелс Ин“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Трендафил
Петков Димитров на „Ебонит лайт“ – ООД;
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Трендафил Петков Димитров;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Ебонит лайт“ – ООД; вписва като управител
Филип Трендафилов Димитров; вписва промяна
на наименованието на „Лайт хотелс“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Филип Трендафилов Димитров.
4589

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските медицински дружества“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.11.2010 г. в 11 ч. в аулата на Национален
център по опазване на общественото здраве на
адрес София, бул. Акад. Иван Гешов 15, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 2. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7809
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Мастер“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква общо събрание
на 15.11.2010 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Абоба 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове;
проект за решение – ОС приема нови членове; 2.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; проект за решение – ОС приема и одобрява доклада
и финансовия отчет за 2009 г.; 3. освобождаване
от отговорност на управителния съвет и председателя; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност УС и председателя за дейността
на сдружението през 2009 г.; 4. промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението; 5.
промени в състава на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема направените промени в
състава на управителния съвет; 6. разни. Общото
събрание е законно и има кворум, ако присъстват
повече от половината му членове. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и тогава може да се проведе, колкото и членове да се явят. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, се предоставят безплатно на адреса
на управление на сдружението в Бургас 8000, ул.
Абоба 6, ет. 1, ап. 2.
7434
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Доверие и закрила“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 15.11.2010 г. в 17 ч.
в Бургас, ул. Любен Каравелов 12, вх. Б, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
приемане на финансовия отчет на управителния
съвет за 2009 г.; 3. набелязване на приоритети за
следващата година; 4. разни. 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.
7595
40. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Неофит Бозвели“, Вар
на, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 15.11.2010 г. в 18 ч.
в актовата зала на училището при следния дневен
ред: 1. представяне и приемане на план за дейността на настоятелството за учебната 2010/2011 г.; 2.
промени в ръководството; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно от първоначално
обявения, на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се правоимащите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.
7420
25. – Управителният съвет на сдружение
„НАРСПБМ“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.11.2010 г. в
14,30 ч. в комплекс „Ханче Боаза“ до гр. Елена
при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове; 2. отчет за дейността; 3. вземане
решение за кандидатстване пред ДФЗ; 4. вземане
на решение за кандидатстване за лиценз за работа
с ПЧО; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1
час по-късно на същата дата и на същото място.
7658
40. – Управителният съвет на сдружение с дейност в частна полза „Ястреб“, гр. Раковски, област
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.11.2010 г. в
18 ч. в сградата на ул. Петко Каравелов 23 в гр.
Раковски, област Пловдив, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и освобождаване
на членове; 2. промяна на устава на сдружението;
3. избор на органи за управление.
7549
20. – Управителният съвет на сдружение „Културно-просветно сдружение „Лазар Маджаров“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
14.11.2010 г. в 16 ч. в Сливен, кв. Даме Груев, клуб
на пенсионера, зад бл. 10, при следния дневен ред:
1. доклади на управителния и контролния съвет
за дейността на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема докладите; 2. приемане на
годишните финансови отчети за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема годишните финансови
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отчети за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния и контролния
съвет за времето на управлението; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и контролния съвет за
времето на управлението; 4. промени в съставите
на управителния и контролния съвет – в броя на
членовете и избиране на нови членове; проект за
решение – ОС определя броя и лицата съгласно
предложенията; избира и председател на управителния съвет от предложените лица; 5. промяна
на адреса на управление; проект за решение – ОС
взима решение за промяна на адреса на управление
съгласно предложенията. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за 17 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред и е законно колкото и членове да се
явят. Материалите за ОС са на разположение при
председателя на УС.
7440
42. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по волейбол „Родопа Смолян“,
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 12.11.2010 г.
в 17 ч. на адрес Смолян, ул. Дичо Петров 18,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
проектопредложение за изменение на устава на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с 1 час по-късно в 18 ч., на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно колкото
и членове да се явят.
7599

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

32. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб „Верея – Булсатком“, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 15.11.2010 г. в 10 ч.
в Стара Загора, хотелски комплекс „Верея“, офис
306, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на сдружението през 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. освобождаване от
отговорност членовете на УС за дейността им
през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2009 г.; 3. вземане на решение за промяна в
наименованието на СНЦ; проект за решение – ОС
взема решение за промяна в наименованието; 4.
вземане на решение за промяна в устава на СНЦ;
проект за решение – ОС взема решение за промяна
в устава на сдружението; 5. други. Регистрацията
за участие ще започне в 9,30 ч. и ще бъде извършена от един овластен за това представител
на СНЦ „Футболен клуб „Верея – Булсатком“.
Регистрацията ще се осъществява по списъка на
участниците в сдружението. За участие в общото
събрание участниците и техните пълномощници
се легитимират по реда на ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, съобразно чл. 15, ал. 8 от устава
на сдружението.
7660
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