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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сряда, 21 септември 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

№ 4

Румен Димитров Христов, роден на
27.12.1955 г.
кандидат за президент
Емануил Николов Йорданов, роден на
10.08.1960 г.
кандидат за вицепрезидент
КП „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ“ –
СДС, Обединени Земеделци, ДП, Дви
жение Гергьовден, ССД, БДС „Радика
ли“, БДФ“

№ 5

Мария Василева Капон, родена на
08.04.1969 г.
кандидат за президент
Николай Христов Кисьов, роден на
13.03.1959 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“

№ 6

Стефан Георгиев Солаков, роден на
16.12.1942 г.
кандидат за президент
Галина Асенова Василева, родена на
11.01.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

№ 8

Ивайло Георгиев Калфин, роден на
30.05.1964 г.
кандидат за президент
Стефан Ламбов Данаилов, роден на
09.12.1942 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКА ПАРТИЯ“

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 868-ПВР
от 20 септември 2011 г.

за обнародване на кандидатските листи в
изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 18 и чл. 114
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обнародва в „Държавен вестник“ канди
датските листи с имената на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката,
регистрирани от партии, коалиции от пар
тии и инициативни комитети, по поредност
на вписване в бюлетината съгласно жребия,
проведен на 20 септември 2011 г. в 18,00 ч.
в сградата на Народното събрание, пл. Княз
Александър I № 1, както следва:
№ 1

Меглена Щилиянова Кунева, родена на
22.06.1957 г.
кандидат за президент
Любомир Христов Христов, роден на
03.05.1955 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК

№ 2

Росен Асенов Плевнелиев, роден на
14.05.1964 г.
кандидат за президент
Маргарита Стефанова Попова, родена
на 15.05.1956 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „ГЕРБ“

№ 9

Волен Николов Сидеров, роден на
19.04.1956 г.
кандидат за президент
Павел Димитров Шопов, роден на
13.09.1955 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „АТАКА“

№ 3

Сали Шабан Ибрям, роден на 13.12.1945 г.
кандидат за президент
Валентина Иванова Гоцева, родена на
20.05.1962 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
„ЕДИНСТВО“

№ 12

Алексей Илиев Петров, роден на
23.04.1962 г.
кандидат за президент
Николай Личков Георгиев, роден на
06.11.1953 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК
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Николай Нанков Ненчев, роден на
11.08.1966 г.
кандидат за президент
Жеко Стоянов Иванов, роден на
04.05.1939 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ“
Атанас Марков Семов, роден на
23.03.1970 г.
кандидат за президент
Поля Николова Станчева, родена на
22.07.1957 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕД
ЛИВОСТ“
Павел Михайлов Чернев, роден на
10.07.1969 г.
кандидат за президент
Анелия Димитрова Делчева, родена на
16.07.1969 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НА
РОДА“

№ 16

Димитър Демиров Куцаров, роден на
23.05.1958 г.
кандидат за президент
Камелия Кирилова Тодорова, родена
на 21.01.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК

№ 17

Красимир Дончев Каракачанов, роден
на 29.03.1965 г.
кандидат за президент
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Даниела Проданова СимидчиеваДимитрова, родена на 02.05.1960 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИО
НАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
№ 18

Андрей Иванов Чорбанов, роден на
01.06.1967 г.
кандидат за президент
Ангел Бойчев Мирчев, роден на
11.10.1931 г.
кандидат за вицепрезидент
ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА
ОБЩНОСТ“

№ 19

Николай Кирилов Василев, роден на
21.06.1946 г.
кандидат за президент
Владимир Емил Савов, роден на
17.04.1954 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК

№ 20

Светослав Емилов Витков, роден на
26.01.1971 г.
кандидат за президент
Венцислав Емилов Мицов, роден на
18.04.1971 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК

№ 21

Венцислав Йорданов Йосифов, роден
на 07.02.1947 г.
кандидат за президент
Емилиян Крумов Димитров, роден на
22.01.1948 г.
кандидат за вицепрезидент
ИК
Председател: Кр. Медарова
Секретар: С. Солакова

10760
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВН И ВЕ ДОМС Т ВА ,
У Ч РЕ Ж Д ЕН И Я И ОБЩ И Н И
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1286
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка с
чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП и по
стъпило предложение с вх. № 204 от 18.05.2011 г.
от директора на 134 СОУ „Димчо Дебелянов“
определям официален адрес и допълнителен ад
рес за обучение на деца в предучилищни групи
на 134 СОУ „Димчо Дебелянов“, както следва:
1. Официален адрес и адрес за провеждане
на обучението: София, ул. Пиротска 78.
2. Допълнителен адрес: за обучение на деца
в п ред у ч и л и щ н и г ру п и: Софи я, ул. Екзарх
Йосиф 15;
3. А д рес за кореспон денц и я: Софи я, ул.
Пиротска 78.
Министър: С. Игнатов
10686

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 391
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3 ЗПСК Столичният общински
съвет реши:
1. Да се открие процедура за приватизация
чрез публичен търг за следния обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.4338.1797 и постро
ените върху ПИ 12 сгради, намиращ се на бул.
Никола Петков 34, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Овча купел“, с право на
собственост върху поземления имот.
2. Действи я по продъл жаване на прива
тизационната процедура да се извършват след
влизане в сила на заповедта за изменение на
регулационния план за кв. 92, местност кв. Овча
купел – актуализация, на главния архитект на
София и довършване на процедурата по със
тавянето и вписването на актовете за частна
общинска собственост.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването
на договори за дялово участие, съвместна дей
ност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
Председател: А. Иванов
10635

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1840
от 22 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 899 от
28.09.20 07 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 20.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до
бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 18.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10528
РЕШЕНИЕ № 1849
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 519 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 25.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2,
до бл. 515, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Искър“, със съответното му
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
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4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 21.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10529
РЕШЕНИЕ № 1850
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 766 от
26.07.20 07 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 26.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение № 1, кв. Илиянци – Изток, кв. 3,
пл. III, до бл. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 24.10.2011 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10530
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РЕШЕНИЕ № 1853
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търгове
те и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 58
от 27.01.2011 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 31.10.2011 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дървеница, до
бл. 46, общински нежилищен имот, стопанис
ван от район „Студентски“, със съответното му
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 550 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 27.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна до
кументация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10531
РЕШЕНИЕ № 1866
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 328 от
21.05.20 09 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 24.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на магазин № 1, ж.к. Сердика, бл. 15а, вх. А,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 20.10.2011 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10532
РЕШЕНИЕ № 1867
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за тър
говете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение
№ 673 от 29.10.2009 г., изм. с Решение № 371
от 8.07.2010 г. на Столичния общински съвет,
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 27.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на магазин № 1, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г
(4), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 124 000 лв. Сдел
ката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 25.10.2011 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна до
кументация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10533
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РЕШЕНИЕ № 1868
от 2 септември 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търгове
те и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 243
от 13.05.2010 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 31.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета,
ул. Иван Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красна поляна“, с право на собственост върху
поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 27.10.2011 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна до
кументация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10534
РЕШЕНИЕ № 1870
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търгове
те и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 388
от 23.06.2011 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 26.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажба
та на УПИ II за КОО, кв. 3, м. Дървеница, ул.
Софийско поле, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 137 000 лв. Сдел
ката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 13 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 24.10.2011 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 учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна до
кументация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10535
РЕШЕНИЕ № 1871
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно над
даване на 25.10.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2,
до бл. 411, общински нежилищен имот, стопа
нисван от район „Искър“, със съответното му
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (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 докумен
тация – до 21.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за учас
тия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 часа, в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10536

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 863
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Во
допровод за захранване на ПИ 78639.16.110“
по кадастралната карта на с. Църква, община
Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10546
РЕШЕНИЕ № 864
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, одобрява ПУП – парцеларен план в обхват
ПИ 02508.88.725 за „Газопроводно отклонение
за захранване на ПИ 02508.536.215“ по кадас
тралната карта на гр. Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10547
РЕШЕНИЕ № 879
от 30 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бал
чик, одобрява ПУП – парцеларен план за „Вън
шна канализация на ПИ 62788.8.61 до заустване
след водостока на път III-902“ в землището на
с. Рогачево, община Балчик.
Председател: Ст. Павлов
10548

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 501
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 44, ал. 1,
т. 7 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Болярово, реши:
1. Одо бря ва п р о ек т а за П У П – П РЗ на
имот № 000312 в местността Ерена по КВС на
землището на с. Ситово с ЕК АТТЕ 66679, об
щина Болярово, за „Фотоволтаичен парк и ел.
подстанция“ с предоставените към него схеми.
2. Задължава кмета на община Болярово
да организира изпълнението на решението на
общинския съвет.
Председател: Ат. Дженков
10624

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 528
от 18 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брез
ник, одобрява проекта за ПУП – ПП (парцеларен
план) за определяне на трасе и сервитут на външ
но канализационно отклонение за отвеждане
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на отпадни води от хотел-ресторант комплекс
„Бърдото“ – Брезник, в градската канализация
на гр. Брезник. Трасето е с ширина 4 м. Започва
от границата на ПИ 104.32, в който е разположен
комплекс „Бърдото“, преминава през ПИ 104.27,
представляващ горска територия, като заема 876
кв.м, пресича ПИ 103.30 – път, като заема 41
кв.м, преминава през ПИ 104.13, от който заема
39 кв.м, ПИ 501.1661, от който заема 78 кв.м, и
ПИ № 501.1659, от който заема 78 кв.м, по КК
на гр. Брезник и се зауства в съществуваща РШ
от градската канализация според червените и
черните линии и черни надписи в графичната
част на проекта, като е неразделна част към
това решение.
Председател: Ив. Ставрев
10549

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 116
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ви
дин, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на Община Видин – смяна
на устройствената зона от „Земеделски земи“
в зона „Предимно производствена“.
2. Одобрява подробен устройствен план:
план за регулация – урегулиране на ПИ 010091
в УПИ I-10091 „За бензиностанция, ТИР – пар
кинг, мотел и складове“;
план за застрояване с указване начин на
застрояване и параметрите за съответната те
ритория за ПИ 010091, местност Блатото, по
картата на възстановената собственост землище
с. Гайтанци.
Председател: Св. Славчев
10640
РЕШЕНИЕ № 117
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ви
дин, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на Община Видин – смяна
на устройствената зона от „Земеделски земи“
в зона „Предимно производствена“.
2. Одобрява подробен устройствен план:
план за регулация – урегулиране на ПИ 995011
и ПИ 995012, с. Синаговци, в УПИ I-995011,
995012 „За бензиностанция и ТИР – паркинг“
и ПИ 120010, с. Ивановци, в УПИ I-120010 „За
мотел и складове“;
план за застрояване с указване начин на
застрояване и параметрите за съответната те
ритория за ПИ 995011 и ПИ 995012 по картата
на възстановената собственост в землището на
с. Синаговци, община Видин, местност Раздол
ниците, и ПИ 120010 по картата на възстанове
ната собственост в землището на с. Ивановци,
община Видин, местност Симеоновско равнище.
Председател: Св. Славчев
10641а
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РЕШЕНИЕ № 118
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одоб
рява проект за:
подробен устройствен план, план за регула
ция – урегулиране на ПИ 001009, ПИ 000225,
ПИ 001008, ПИ 001007, ПИ 001006, ПИ 001005,
ПИ 001004, ПИ 001003, ПИ 001002, ПИ 001001
в УПИ I-001009, 000225, 001008, 001007, 001006,
001005, 001004, 001003, 001002, 001001 „За фото
волтаичен соларен парк“;
план за застрояване с указване начин на
застрояване и параметрите за съответната те
ритория за ПИ 001009, ПИ 000225, ПИ 001008,
ПИ 001007, ПИ 001006, ПИ 001005, ПИ 001004,
ПИ 001003, ПИ 001002, ПИ 001001, Стопански
двор по картата на възстановената собственост
землище с. Гайтанци, община Видин.
10641

Председател: Св. Славчев

РЕШЕНИЕ № 119
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ви
дин, реши:
1. Одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на Община Видин – смяна
на устройствената зона от „Земеделски земи“
в зона „Предимно производствена“.
2. Одобрява подробен устройствен план:
п лан за рег улаци я – у рег ули ране на ПИ
995008 в УПИ II-995008 „За бензиностанция,
ТИР – паркинг, мотел и складове“;
план за застрояване с указване начин на
застрояване и параметрите за съответната тери
тория за ПИ 995008, местност Раздолниците, по
картата на възстановената собственост землище
с. Синаговци.
10643

Председател: Св. Славчев

РЕШЕНИЕ № 120
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за подробен устройствен план:
план за регулация – урегулиране на имота
в УПИ I-097010 „За магазин, шоурум, складове
и паркинг;
план за застрояване с указване начин на
застрояване и параметрите за съответната тери
тория за имот № 097010 по картата за възстано
вената собственост в землището на с. Антимово,
община Видин, местност Капу Гриндури.
10644

Председател: Св. Славчев
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 234
от 9 септември 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение на К АС № 221 от
23.09.2010 г. по адм. д. № 157/2010, потвърдено
с Решение на ВАС № 8677 от 17.06.2011 г. по
адм.д. № 14351/2010, нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местност Ръжеве,
землището на с. Богослов, община Кюстендил, в
частта относно имот № 04796.51.49, както следва:
В регистъра се заличава „Димитър Боянов
Стоянчев“, като собствеността се записва на
наследниците на Атанас Велинов Хаджийски
с ъгласно Решен ие № 05 - 03 о т 14.0 9.2 0 05 г.
н а П К – К ю с т ен д и л , и Решен ие № 221 о т
23.09.2010 г. по адм.д. № 157/2010 на Администра
тивния съд – Кюстендил, потвърдено с Решение
на ВАС № 8677 от 17.06.2011 г.
Одобреният план може да бъде обжалван
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
За областен управител: Д. Годинова
10648

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1052
от 25 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 и 5 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Рад
нево, реши:
Закрива следните кметства:
1. кметство с. Даскал Атанасово;
2. кметство с. Тополяне;
3. кметство с. Диня.
Председател: Т. Сотирова
10675

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 356
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ру
дозем, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ) за
обект: „Язовир Пловдивци“ и ПСПВ в землището
на с. Пловдивци, община Рудозем.
2. При проектиране на техническия проект да
бъде заложено възложителят на този ПУП – ПРЗ
за обект: „Язовир Пловдивци“ и ПСПВ да възло
жи изработване на транспортно-комуникационна
схема за осигуряване на достъп до земеделски
и горски имоти на територията извън санитар
но-охранителната зона в пояс І на язовира и да
бъдат представени писмени гаранции от страна
на възложителя по изпълнението.
3. Да бъде осигурено водовземане за напояване
на 50 дка земеделска площ и да бъде предоста
вено за ползване от жителите на с. Пловдивци
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безвъзмездно. Да бъдат покрити питейните нужди
на жителите на с. Пловдивци. Да бъдат удовлет
ворени исканията на жителите на с. Пловдив
ци, изразени при общественото обсъждане на
представения ПУП, отразени в протокол № 21
от 18.05.2011 г. на ОЕСУТ – гр. Рудозем.
В 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Рудозем до Админис
тративния съд – Смолян.
Председател: С. Дурев
10625

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-474
от 31 август 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л . 8 П П З С П З З, З а п о в ед № РД- 0 9 - 459 о т
23.08.2011 г. на областния управител на област
Стара Загора и Решение № 37 от 20.04.2007 г. на
Старозагорския окръжен съд нареждам:
Одо б р я в а м п л а н а н а нов о о б р а з у в а н и т е
имоти за землището на с. Хрищени, ЕК АТТЕ
77476, община Стара Загора, по отношение на
следните имоти:
имот № 429, кадастрален район 206, с площ
526 кв. м (стар номер на имот 206.324), с ори
ентация север – юг, записан на наследници на
Байо Митев Баев, Стара Загора, ул. Г. С. Раков
ски 146, ап. 6, документ за собственост: Заповед
№ 1503 от 2.08.2005 г. на кмета на Община Стара
Загора, при граница от запад – имот № 430,
кадастрален район 206;
имот № 430, кадастрален район 206, с площ 679
кв. м (стар номер на имот 206.124), с ориентация
север – юг, записан на наследници на Никола
Грозев Дойчев, Стара Загора, ул. Бр. Жекови
62, ап. 17, документ за собственост: Заповед
№ 1034 от 22.06.2005 г. на кмета на Община
Стара Загора, при граница от изток – имот
№ 429, кадастрален район 206.
Неразделна част от заповедта е проект, из
готвен от „Глобал Гео“ – ЕООД.
Съгласно § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ заповедта подлежи на обжал
ване от заинтересуваните лица чрез областния
управител на област Стара Загора пред Адми
нистративния съд – Стара Загора, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на директора на дирекция „АКРРДС“ в
Областна администрация – Стара Загора.
За областен управител: Г. Стоянова
10626

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 4
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 2 и чл. 12,
ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
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Одобрява частично изменение на подро
бен устройствен план – план за застрояване
за поземлен имот № 73626.155.876 (проектен)
по к а д ас т р а л н ат а к а р т а з а з ем л и щ е т о н а
гр. Търговище, с който имотът се отрежда „За
общественообслужващи дейности“, транспорт
но-комуникационна схема и специализираната
план-схема към ПУП за елементи на техниче
ската инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Тър
говище.
Председател: Н. Даскалов
10649
РЕШЕНИЕ № 5
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 73626.33.8 (извън
регулация) по кадастралната карта за землището
на гр. Търговище, с който имотът се отрежда „За
гробище“, специализирана план-схема към ПУП
за елементи на техническата инфраструктура и
транспортно-комуникационен план.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
10650
РЕШЕНИЕ № 6
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.179.1004
(извън регулация) по кадастралната карта за
землището на гр. Търговище, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ и за него се
предвижда нискоетажно свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административния съд – Търговище.
Председател: Н. Даскалов
10651
52. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за доценти по: 05.12.01 организация и
управление на въоръжените сили (тактика на
ВМС, военнополитически организации и военнограждански отношения) за Департамент за след
дипломна квалификация – един (военнослужещ);
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство за катедра „Соци
ални, стопански и правни науки“ – един (цивил
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но лице), със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – www.
naval-acad.bg или в училището, тел. (052)552230,
(052) 552243, (052) 552222, вътр. 16731.
10578
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2011 – 2012 г. съгласно Решение № 320 от
19.05.2011 г. на Министерския съвет по следните
научни специалности:
№ Шифър Научни области, Образователна
по
групи специал и научна сте
ред
ности и специ
пен „Доктор“
алности
редов задочно
но
1
2
3
4
5
01.00.00

Естествени на
уки
Биохимия – МФ

1.

01.06.10

1

2.

01.05.10

Биоорганична
химия, химия
на природните
и физиологично
активните ве
щества – МФ

2

3.

01.06.17

Физиолог и я на
животните и чо
века – ВМФ

1

4.

01.06.12

Микробиоло
гия – АФ

1

5.

01.06.23

Имунология –
МФ

3

02.00.00 Технически
науки
6.

02.22.01

Екология и опаз
ване на екосисте
мите – АФ

1

03.00.00

Медицински на
уки

7.

03.01.24

Фармакология
(вкл. фарма
кокинетика
и химиотера
пия) – ВМФ

1

8.

03.01.36

Офталмология –
МФ

1

9.

03.01.29

Епидемиоло
гия – МФ

1

10. 03.01.21

Дерматология и
венерология –
МФ

2

11. 03.01.19

Неврология –
МФ

1

12. 03.01.53

Социална меди
цина и органи
зация на здравео
пазването и фар
мацията – МФ

1

С Т Р.
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4

13. 03.01.03

Патологоанато
мия и цитопато
логия – МФ

2

14. 03.01.02

Анатомия, хисто
логия и цитоло
гия – МФ

1

15. 03.01.37

Обща хирургия –
МФ

2

04.00.00

5

Селскостопан
ски науки

16. 04.03.06

Патология на жи
вотните – ВМФ

2

17. 04.03.08

А к у шерство и
гинекология на
животните и бо
лести на новоро
дени животни –
ВМФ

1

18. 04.02.07

Овцевъдство и
козевъдство –
АФ

1

19. 04.02.10

Специални отра
сли (коне) – АФ

1

05.00.00

Обществени на
уки

20. 05.07.01

Теория на възпи
танието и дидак
тика – ПФ

1

21. 05.07.04

Специална педа
гогика – ПФ

1

22. 05.02.03

Народно стопан
ство (вкл. регио
нална икономи
ка, ист ори я на
народното сто 
панство) – СФ

1

В срок 2 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“ кандидатите подават следните
документи:
1. Заявление по образец (от сайта на универ
ситета), заведено в деловодството на факултета.
2. Автобиография.
3. Диплома (с приложението) за придобита
образователно-квалификационна степен „магис
тър“ – оригинал или нотариално заверено копие
или академична справка за завършено обучение.
4. Удостоверение за признато висше образова
ние, ако дипломата е издадена от чуждестранно
висше училище.
5. Други документи, удостоверяващи интереси
те и постиженията им в съответната научна област.
Таксите за кандидатстване и обучение на док
торантите са поместени в сайта на университета.
Подаване на документи: Медицински факул
тет – деканат, ул. Армейска 11, тел. 042/664468;
Ветеринарномедицински факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699506; Аграрен факул
тет – деканат, Студентски град, тел. 042/699300;
Педагогически факултет – деканат, ул. Армейска
9, тел. 042/613778; Стопански факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699409.
10659
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684. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, обявява конкурс за
доцент по 01.04.08 физика на океана, атмосферата
и околоземното пространство със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
ментите за участие се подават в канцеларията
на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 3, тел. 979 3322.
10612
91. – Медицинският университет – София,
прекратява обявения конкурс (ДВ, бр. 61 от
2011 г., стр. 106) за професор в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по про
фесионално направление 7.1. „Медицина“ и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за нуждите
на Секцията по социална медицина на Катедрата
по социална медицина и здравен мениджмънт.
10664
44. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през август 2011 г. е извършена
продажба чрез публичен търг с явно наддаване
на: общинско участие в търговско дружество
„ДКЦ – I – Плевен“ – ЕООД – 23 231 дяла, пред
ставляващи 100% от регистрирания капитал на
дружеството, при следните условия: 1. Купувач:
„Медицински център – „Полимед – 21“ – ООД,
Плевен. 2. Стойността на сделката е 625 000 лв.,
заплатени при сключване на договора. 3. Задъл
жения на купувача: 3.1. Да запази предмета на
дейност на дружеството като лечебно заведение,
като извършва задължително най-малко три от
изброените лечебни дейности по смисъла на
чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения,
както следва: 3.1.1. диагностика, лечение и ре
хабилитация на болни; 3.1.2. наблюдение на бре
менни жени и оказване на родилна помощ; 3.1.3.
наблюдение на хронично болни и застрашени от
заболявания лица. 3.2. Недвижимото имущество
на дружеството да запази предназначението
си, което има към момента на процедурата по
приватизация, като се осигурят помещения за
извършване на доболнична първична медицин
ска помощ не по-малко от съществуващите към
момента на придобиването. 3.3. Да не прехвърля
на трето лице собствеността върху продаваните
дялове или част от тях за срок 10 г. 3.4. Да под
държа средносписъчния състав на персонала на
дружеството не по-малък от 41 души за срок 5 г.
3.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятелност
или преобразуване на дружеството за срок 10 г.
10627
3. – Община Аксаково, област Варна, на осно
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Отвеждащ колектор за заустване
на пречистени отпадни води от ПИ 000366 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, в дере“. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КСВ на земли
ще гр. Игнатиево: ПИ 000125 – полски път, на
„ММ Прес“ – ЕООД, ПИ 000173 – полски път, на
община Аксаково. Планът се намира в сградата
на общинската администрация – Аксаково, и
всички заинтересовани лица могат да се запоз
наят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробния устройствен план до кмета
на община Аксаково.
10652
15. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 4 от 9.09.2011 г.
за строителство на обект: „Реконструкция на
тръбните линии на ГСМ на Летище Бургас, нов
подход за разтоварване на автомобилни цистер
ни, нови хидранти за зареждане на цистерни с
авиационно гориво, нов подход към перона“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10653
109. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подро
бен устройствен план – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 10 kV от СР стълб № 118 от ВЕЛ
„Детелина“ п/ст Горна Оряховица“ 220/110/20 kV в
ПИ 62517.94.36 до ГРУ в УПИ ІІІ-101,105, кв. 1 по
плана на Гаров район, с. Ресен, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската адми
нистрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10557
110. – Община Велико Търново на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект: „Нов въздушен ел. далекопровод от
съществуващ ел. далекопровод „Ресен“ 110/20 kV
подстанция Русаля, землището на с. Ресен, до
УПИ І – произ. скл. дейности, кв. 112 по ПУП
на с. Ресен, община Велико Търново. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
общината в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
10566
111. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подро
бен устройствен план – парцеларен план – силов
кабел 20 kV за резервно ел. захранване от БКТП в
ПИ № 077027 до БКТП в ПИ № 103001, местност
Саламатя, по КВС на с. Леденик, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската адми
нистрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на общината в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
10558
1. – Община Долна Митрополия на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване и регулация за поземлен имот
№ 000254 в местността Червенобрежко, землище
с. Биволаре, който е изложен в Община Долна
Митрополия. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
10559
725. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „За елементите на техническата инфра
структура (електропровод), местности Кетелника
и С. Васил Левски, с. Васил Левски, община
Карлово“, за захранване на УПИ 000842 – про
изводство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични централи,
УПИ 000843 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фото
волтаични централи, УПИ 020066 – производство
на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници – фотоволтаични централи, и УПИ
020104 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотовол
таични централи, преминаващ през поземле
ни имоти 127 – пасище, мера, собственост на
„Център по маркетинг и консултации“ – ООД,
064001 – машиностроителна и машинообработва
ща промишленост, държавна частна собственост
на Държавен поземлен фонд – МЗГ, 064069 – ма
шиностроителна и машинообработваща промиш
леност, частна собственост на „КТЗ Болгар“ – АД,
064071 – машиностроителна и машинообработва
ща промишленост, частна собственост на „КТЗ
Болгар“ – А Д, 064080 – машиностроителна и
машинообработ ваща п ромиш леност, част на
собственост на „КТЗ Болгар“ – АД, в местност
Тарла топрак, землище с. Ведраре, поземлен
имот 803 – жп линии, държавна публична соб
ственост в местност С. Васил Левски, землище
с. Васил Левски, поземлен имот 38001 – пасище,
мера, частна общинска собственост, местност До
реката, землище с. Куртово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 203 в сградата на об
щинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админи
страция Карлово.
10654
2. – Областният управител на област Кърджали съобщава, че на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РД-11353 от 29.08.2011 г. на Община Ардино с адрес
на управление гр. Ардино, ул. Бели брези 31,
представлявана от Ресми Мехмед Мурад – кмет
на общината, в качеството си на възложител да
извърши строителство на строеж: „Основен ремонт
на пешеходен въжен мост над язовир „Кърджали“,
землище на с. Сухово, община Ардино, и землище
на с. Снежинка, община Кърджали“, съгласно
одобрен инвестиционен проект от областния
управител на област Кърджали на основание
чл. 145, ал. 2 ЗУТ, за който: е извършена оценка
на съответствието на инвестиционния проект
от областния експертен съвет по устройство на
територията с протокол от 19.08.2011 г.; е пред
ставена декларация за строителната стойност
на обекта от кмета на общината от 13.07.2011 г.
Разрешението за строеж се издава на основание
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чл. 148, ал. 3 ЗУТ във връзка с искане с вх. № РР01-1479-2 от 11.08.2011 г. на Община Ардино и за
него е платена такса в размер 250 лв., видно от
платежно нареждане от 9.08.2011 г. Строител
ството да се извърши при следните условия: 1.
Възложителят да сключи договор със строителен
консултант за упражняване на строителен надзор
в строителството. 2. Да се определи координатор
по безопасност и здраве за етапа на изпълнение
на строежа съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
СМР. 3. Да се открие строителна площадка и да
се определи строителна линия и ниво на строежа,
за което да се състави протокол. 4. В 3-дневен
срок от съставяне на протокола за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво строителният консултант уведомява
органите на ДНСК за заверката на заповедната
книга на строежа. 5. Да се спазват изискванията
на чл. 74 ЗУТ. 6. След издаване на разрешението
за строеж при изпълнение на строителството се
допускат само несъществени отклонения от одо
брения инвестиционен проект. Строежът е трета
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“
ЗУТ и подлежи на държавно приемане от орга
ните на ДНСК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10579
39а. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – устройствена схема – парцеларен план
на обект: „Външно електрозахранване на Базо
ва станция на GSM/UMTS № 6335 на GLOBUL,
землище с. Оряхово, община Любимец, област
Хасково“, по следното трасе: от съществуващ
стълб от ВЛНН, намиращ се в западната част
на с. Оряхово, между асфалтов път и кв. 23 от
плана на селото, продължава на запад между пътя
и квартала и навлиза в парцел XI до масивната
постройка, намираща се в него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод
ването в ,,Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Любимец.
10630
39. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на обект: „Монтаж МТТ
20/0,4 – 100 kV на стълб 33/26/43 от ВЛ 20 kV
извод ,,Дъбовец“ от подстанция ,,Маджарово“ и
изграждане ВЕУП НН за ел. захранване на нови
потребители, местонахождение – имот № 000330,
м. СТЗ Каратопрака, землище с. Дъбовец, община
Любимец, област Хасково. Трасето на кабела се
прокарва през имот № 000330 – полски път на
община Любимец, преминава през ПИ 154007
(нива). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Любимец.
10631
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27. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Канална
помпена станция с тласкател към ПСОВ за жи
лищен комплекс „Съни Дей 5 и 6“ в землището
на с. Тънково, община Несебър, подобект „КПС
и тласкател до заустването“ за елементи на тех
ническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето е с дължина 737 м.
Определен е сервитут по 3 м от двете страни от
оста на трасето. Засегнатите имоти от обекта
са: 510500.48.17 – полски път, 51500.47.30 – на
поителен канал, 51500.57.53 – ведомствен път,
51500.63.34 – напоителен канал, 51500.47.36 – вод
ностопанско хидромелиоративно съоръжение,
51500.47.33 – изоставена ливада, 51500.47.34 – вод
ностопанско хидромелиоративно съоръжение.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10618
29. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Канална
помпена станция с тласкател към ПСОВ за
жилищен комплекс „Съни Дей 6“ в землището
на с. Тънково, м. Камарата, община Несебър,
подобект „Ситуация от шахта калник до ПСОВ“
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
е с дължина 1010 м. Определен е сервитут по
3 м от двете страни от оста на трасето. Засег
натите имоти от обекта са: 510500.48.17 – пол
ски път, 51500.48.14 – нива, 51500.48.10 – лозе,
51 5 0 0 . 4 8 .11 – л о з е , 51 5 0 0 . 4 8 .1 2 – л о з е ,
51500.57.53 – ведомствен път, 51500.63.34 – на
пои т е лен к а н а л , 51 50 0. 58. 32 – по лс к и п ът,
51500.47.33 – изоставена ливада, 51500.47.34 – вод
ностопанско хидромелиоративно съоръжение.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10619
18. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за кабел 20 kV за БКТП в УПИ-002 091 – за
земеделски нужди, кравеферма по КВС на кв.
Секирово, гр. Раковски. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация – гр. Раковски.
10629
26. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
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трасе на оптичен кабел от шахта в местността
Ормана, землище на гр. Сандански, до Промиш
лена зона на гр. Сандански. Трасето на кабела
преминава през имот № 65334.212.329 – полски
път. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10655
28. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на оптичен кабел от съществуваща шахта
на главен път Е-79 до с. Левуново. Трасето на
кабела преминава през имоти № 000070 – път
I – I Е-79 и № 000122 – път I клас. Планът е из
ложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10656
30. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на оптичен кабел от съществуваща шахта
на път III – 108 през с. Дамяница. Трасето на
кабела преминава през имот № 000276 – полски
път, землище на с. Лешница; имоти № 000150 – път
IV клас, № 20105.61.1 – жп линия, № 000116 – път
IV клас, № 000111 – път, № 000183 – полски път,
№ 000189 – местни пътища, № 20105.61.4 – жп ли
ния, № 055012 – полски път, № 000193 – полски
път, всички в землището на с. Дамяница; имот
№ 000010 – път III-108 в землището на с. Леву
ново. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10657
34. – Община Червен бряг, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересованите лица, че е изработено изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за новообразувани
УПИ ІІ в кв. 38 и УПИ І-968 и УПИ ІІ-967 в но
вообразуван квартал 37 по плана на гр. Червен
бряг. Проектните материали са на разположение
за запознаване от заинтересованите лица в стая
204 на Община Червен бряг. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10560
85. – Община с. Хитрино, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект: „ВЛ 110 kV за ВяЕЦ Габрица“, засягащ
поземлени имоти в землището на с. Близнаци:
№ 000117, 000120, 000121, 000123, 000124, 000170,
000206 – пасище, мера, собственост на община
Хитрино; 000141, 000147 – път ІV клас, собстве
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ност на община Хитрино; 000148, 000156, 000157,
000197 – полски път, собственост на община
Хитрино; 011001, 011002 – полска култура, соб
ственост на община Хитрино; 012007 – посевна
площ, собственост на Хюсеин Сали Исмаил,
Керим Хюсеин Мехмед, Аляйдин Хюсеин Талиб;
012007 – посевна площ на Павлинка Вл. Мицова;
012022 – посевна площ на Ирина Кирова Мари
нова; 012023, 013008 – посевна площ на Михаил
Тодоров Георгиев; 013007 – посевна площ на Ге
орги Ангелов Милев, 013009 – посевна площ на
Симеон Иванов Андонов; 013017 – посевна площ
на Герасим Златков Мавродиев; 018007 – посевна
площ на „Енергоконсулт“ – ЕООД; 019015 – про
изводство на ел. енергия на Михаил Тодоров
Георгиев; 062002 – посевна площ на Вадет Акиф
Юзеир; 062006 – посевна площ на община Хи
трино; 062007 – посевна площ на Рида Хасан
Хасан; 063002 – посевна площ на Димо Христов
Станев; 063003 – посевна площ на Раим Кязимов
Ахмедов; 063004 – посевна площ на Славчо То
доров Ташков; 063005, 024014 – посевна площ на
„Бул – Юнион Комерс“ – ООД; землище с. Сливак: 000030 – път І клас, държавна собственост;
000031, 000091, 000097, 000099, 000105 – пасище,
мера, собственост на община Хитрино; 000039,
000042, 000052, 000095 – полски път на община
Хитрино; 000056 – водни течения, собственост
на МОСВ; 000057 – път ІV клас, собственост
на община Хитрино; 000094 – гори в земедел
ски земи, собственост на община Хитрино;
004001 – посевна площ на Александър Георгиев
Петров; 004002 – посевна площ на Ахмед Раи
мов Исуфов; 004008 – посевна площ на Хилмия
Ибрахим Салим; 004010 – посевна площ на Катя
Димитрова Стоянова; 004011 – посевна площ на
Илия Върбанов Иванчев; 004012 – посевна площ
на Йовчо Колев Денев; 004014 – посевна площ на
Кольо Георгиев Койнов, Димитър Денев Дими
тров; 006001 – посевна площ на Слави Костадинов
Дървенски; 006002 – посевна площ на Станке Бо
гданов Лещански; 006004, 024013 – посевна площ
на Станислав Любомиров Виков; 007001 – лозя
на община Хитрино; 008003 – посевна площ на
Георги Николов Митков; 009014 – посевна площ на
Шахсине Хюсеинова Исмаилова; 009016 – посевна
площ на Кадрие Юсуф Алиосман; 023001 – по
севна площ на Александър Георгиев Петров;
023005 – посевна площ на Илия Стефанов Ко
вачки; 023006, 024018, 027027 – посевна площ
на „Енергоконсулт“ – ЕООД; 024006 – посевна
площ на Вельо Михов Глухкин; 024010 – посев
на площ на Димитър Велинов Жабокрътски;
024017 – посевна площ на Иванка Минева Ка
нелова; 025001 – посевна площ на Фадлия Сю
лейман Джафер; 025003 – посевна площ на Ангел
Стефанов Стоянов; 025004 – посевна площ на
Биртан Ахмед Исмаил; 025005 – посевна площ на
Атанас Иванов Жеков; 026007 – посевна площ на
Вельо Николов Митев; 027027 – посевна площ на
Благой Асенов Равински; 027028 – посевна площ
на Даринка Асенова Николова; 033004 – посевна
площ на „ВиК“ – ООД; землище с. Добри Войников: 000070 – полски път на община Хитрино;
00093 – водни течения, собственост на МОСВ;
000094, 000095 – пасище, мера на община Хитри
но; 000136 – жп линия, собственост на БДЖ; път
ІV клас на община Хитрино; 000139 – гора в зе
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меделски земи на община Хитрино; 024002 – нива
на „Айсам“ – ЕООД; 024003 – нива на община
Хитрино; землище с. Тимарево: 000777 – пасище,
мера на община Хитрино; 003001 – полска кул
тура на Нурбани Фикри; 003002 – полска култура
на Хасан Хашимов Халилов; 003003 – полска
култура на Фонд за ЗЗ „Мел Инвест“ – АДСИЦ;
003004 – полска култура на Георги Любенов
Георгиев. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“.
10658

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, уведо
мява, че е образувано адм.д. № 7047 по описа на
съда от 2011 г. на II отделение, 23 състав, по жалба
на Мария Емилова Димитрова, Кирил Славчев
Велков, Мая Угова Маринова, Милена Иванова
Иванова, Евгений Тодоров Костов, Александър
Димитров Балов и Димитър Цветков Балов
срещу Заповед № РД-09-047 от 30.03.2011 г. на
главния архитект на район „Лозенец“ – Столична
община, с която е одобрен проект за изменение
на ПЗ и РУП за м. „Лозенец – I част“, кв. 222б,
УПИ V-330, VI-331, VII-332 по плана на София,
район „Лозенец“. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 4 и 5 ЗУТ.
10667
Омуртагският районен съд съобщава на Хю
сеин Мехмедов Тюфекчиев, с неизвестен адрес
в Република Турция и без адресна регистрация
в Република България, че срещу него е заведено
гр.д. № 243/2011 по описа на съда от Фатме Ос
манова Хюсеинова, Назифе Османова Акифова
и Фикрие Чакър за съдебна делба. Указва на
Хюсеин Мехмедов Тюфекчиев, че следва в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на съобщението да се яви в РС – Омур
таг, за получаване на преписи от исковата молба
и приложенията към нея, като при неявяване
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК на
разноски на ищците.
10666
Свищовск и ят районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК разпорежда ответникът Милан
Брежанин, роден на 30.10.1967 г., гражданин на
Република Хърватска, с неизвестен адрес в чуж
бина, да се яви в 2-седмичен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ в канцеларията на
Свищовския районен съд, за да получи препис
от искова молба и приложенията към нея по
гр.д. № 647/2011 по описа на съда, подадена от
Анелия Иванова Атанасова от Свищов, ул. Петър
Ангелов 10, вх. А, ап. 19. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
10665
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
27. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на БАНИ да присъстват на
общо събрание на БАНИ на 29.10.2011 г. в 9,30 ч.
в голямата зала на Военномедицинската ака
демия, ул. Св. Георги Софийски 3, София, при
следния дневен ред: 1. отчет от ръководството
за работата на БАНИ за периода от март 2011 г.
до ноември 2011 г.; 2. избор на нови членове на
БАНИ; 3. освобождаване и избор на нови членове
на управителния съвет на БАНИ; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.
10668
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворена благословия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 05.11.2011 г. в 16 ч. в седалището на
сдружението – София, ул. Бял Нарцис 2-А, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов член на
сдружението; 2. промени в управителния съвет
на сдружението – прекратяване членството на
Ким Су Ми и избор на нов член – Шин Сок
Сонг; 3. промяна седалището на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
10639
27. – Управителният съвет на Македонския
научен институт – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 9.11.2011 г. в 10 ч. в Изложбена зала на Маке
донския дом – София, ул. Пиротска 5, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра
вителния съвет от 10.10.2008 г. до 30.10.2011 г.;
2. доклад на контролната комисия; 3. промени
в устава; 4. избор на ръководни и контролни
органи; 5. разни.
10569
120. – Управителният съвет на БАДИ – България, София, въз основа на решение от 29.08.2011 г.
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на асоциацията на 10.11.2011 г. в 15 ч. в
Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала „София“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. финансов отчет за изминалите
месеци и гласуване на бюджет за 2012 г.; 3. при
емане на нови членове в сдружението – предста
вяне на постъпилите молби; 4. план за работа на
БАДИ – България; 5. други.
10544
14. – Съветът на Училищното настоятелство
при 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 11.11.2011 г. в 18,30 ч. в учителската стая
на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ със следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет
на настоятелството; 2. избор на председател на
училищното настоятелство; 3. разни.
10589
15. – Управителният съвет на сдружение
„Мила Родино“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 12.11.2011 г. в
10 ч. в София, пл. България 1, НДК, зала 12, при
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следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дей
ността на сдружението през 2010 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на сдружението
за 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност чле
новете на УС на сдружението за дейността им
през 2010 г.; 4. вземане на решение за прекра
тяване на сдружението с ликвидация; 5. разни.
Писмените материали за общото събрание са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението.
10621
322. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на транспортните синдикати в България“
(СТСБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 18.11.2011 г. в 14 ч. в сградата
на СТСБ, бул. Княгиня Мария-Луиза 106, София,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на член на управителния съ
вет (ИК); 2. избор на нов член на управителния
съвет (ИК); 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 4 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч. на същото място, при същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
10636
9. – Управителният съвет на Националния
ученически екопарламент – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението
и своите съмишленици на общо събрание на
19.11.2011 г. в 11 ч. в София, район „Връбница“,
74 СОУ „Г. Делчев“, ет. 2, конферентна зала (202),
при следния дневен ред: 1. приемане доклад на
УС за отчетния период; 2. приемане на финансов
отчет; 3. избор на нов УС; 4. обсъждане и при
емане на промени в устава; 5. организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
10613
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Надежда 2002“, София, на ос
нование чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ и съобразно решение на управителния
съвет от 12.09.2011 г. свиква общо събрание на
учредителите на сдружението на 28.11.2011 г.
в 18 ч. в София, ж. к. Младост 1, Дом за деца
„Надежда“ – ЦДГ № 17, до бл. 29, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет за дейността на сдру
жението; 2. приемане на нов устав; 3. приемане
на нови членове и прекратяване на членство на
учредителите, заявили едностранно желание за
напускане на сдружението; 4. избор на органи на
управление и представителство; 5. гласуване на
план за действие за следващата година. Канят се
всички членове на сдружението да вземат учас
тие лично или чрез упълномощен представител.
10623
14. – Управителният съвет на сдружение за
обществена полза „БК „ЦСКА – 2005“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
16.12.2011 г. в 14 ч. в София, бул. Христо Ботев 76,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдру
жението за изминалия период; 2. освобождаване
от отговорност на стария УС на сдружението; 3.
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промяна на адреса на управление на сдружението;
4. обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 5. избор на нов УС на сдружението;
6. избор на председател на сдружението; 7. разни.
Материалите по въпросите от дневния ред ще са
на разположение на всеки член на сдружението
в деня на обнародване на поканата за свикване
на общото събрание в „Държавен вестник“. По
канват се всички членове да присъстват лично
или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на участниците ще се извършва
между 13,30 и 14 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
10581
12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Туристическа асоциация „Странджа“, Ахтопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 и сл. от устава свиква общо събрание на
19.11.2011 г. в 9 ч. на адреса на управление на
сдружението в гр. Ахтопол, община Царево, об
ласт Бургас, ул. Черно море 22А – хотел „Валди“,
при следния дневен ред: 1. промени в членския
състав на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложените промени в членския състав
на сдружението; 2. промени в броя и в състава
на управителния съвет – проект за решение – ОС
приема предложените промени в броя и в със
тава на управителния съвет на сдружението; 3.
изменение на устава на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените изменения
на устава на сдружението; 4. други. Регистра
цията на членовете за събранието ще започне
в 8,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от
устава събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
10541
12. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство към
Основно училище „Братя Миладинови“ – Бургас,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението и решение на съвета на
настоятелите от 17.05.2011 г. свиква общо събрание
на 31.10.2011 г. в 18,30 ч. в сградата на ОУ „Братя
Миладинови“ в Бургас, ж.к. Бр. Миладинови,
в учителската стая, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на председателя на сдружението;
2. избор на нов председател на сдружението; 3.
обсъждане на промени в устава на сдружението; 4.
обсъждане на начина, по който ще се извършват
разпоредителни действия с банковата сметка на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружени
ето общото събрание ще се проведе същия ден
в 19,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
10669
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба – Димитровград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свик
ва редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на 9.11.2011 г. в 18 ч. в Димитровград,
спортна зала „Младост“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за мандат
2007 – 2011 г.; 2. избор на нов управителен съвет
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и председател на клуба за нов мандат; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
10543
113. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.11.2011 г. в 16,30 ч. в Дома
на енергетика, камерна зала, гр. Козлодуй, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
работата на УС и сдружението за 2011 г.; 2. при
емане на програма за дейността на сдружението
за 2012 – 2013 г.; 3. утвърждаване на промени в
устава на сдружението; 4. избор на председател
на УС и на членове на УС; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
10637
14. – Управителният съвет на Училищно настоятелство към СОУ „Отец Паисий“ – Мадан, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 14.11.2011 г. в 17 ч. в сградата на СОУ „Отец
Паисий“ (актова зала – ет. 1) при следния дне
вен ред: 1. приемане на отчета за дейността на
настоятелството през 2010 г.; 2. избор на членове
на нов управителен съвет и контролен съвет; 3.
изменения и допълнения в устава; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и
при същия дневен ред.
10590
31. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на писателите „Димитър Бояджиев“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 16.11.2011 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Пазарджик, ул. К. Величков 43,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на решение за избор на управителен
съвет; 3. избор на контролен съвет; 4. приемане
на нов устав; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
10633

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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