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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските
критерии и реда на установяване на смърт
(ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Лекарят/фелдшерът, установил
смъртта, попълва „Съобщение за смърт“ съобразно формата, определена с Наредба № 42
от 2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (ДВ, бр. 111 от 2004 г.).
(2) Документът по ал. 1 се попълва в три
екземпляра.
(3) Първият екземпляр от документа се
изпраща на длъжностното лице по граж-
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данското състояние в общината, района,
кметството или населеното място, на чиято
територия е настъпило събитието.
(4) Вторият екземпляр от документа се
изпраща на съответната регионална здравна
инспекция в двумесечен срок от издаването му.
(5) Третият екземпляр остава на съхранение при лекаря/лечебното заведение. В
случай че смъртта е установена в лечебно
заведение, екземплярът се съхранява в създаден за целта регистър в лечебното заведение.
(6) При раждане на мъртво дете и при
смърт на дете в първата седмица от раж дането лекарят/фелдшерът, установил смърт
та, попълва „Свидетелство за перинатална
смърт“ като приложение към „Съобщението
за ра ж дане“ – в слу чаите на ра ж дане на
мъртво дете, съответно към „Съобщението за смърт“ – в случаите на живородено,
починало в продължение на 168 часа след
раж дането, съобразно формата, определена
с Наредба № 42 от 2004 г. за въвеж дане на
Меж дународната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани
със здравето – десета ревизия.
(7) Документът по ал. 6 се издава в един
екземпляр, а копие от него се изпраща до
съответната регионална здравна инспекция
в срока по ал. 4.“
§ 2. В чл. 17, ал. 1 думите „съответния
районен център по здравеопазване“ се заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“.
§ 3. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. Регионалните здравни инспекции
предоставят документите по чл. 4, ал. 4 и 6
на съответните териториални статистически
бюра на Националния статистически институт в едномесечен срок от получаването им
с попълнена информация относно причините
за смъртта с техните четиризначни кодове
съгласно Меж д у народната стат ист и ческа
класификация на болестите и проблемите,
свързани със здравето – десета ревизия.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Лекарите/лечебните заведения изпращат копия от съобщенията за смърт и
свидетелствата за перинатална смърт, издадени от 1 март 2013 г. до влизането в сила
на тази наредба, на съответната регионална
здравна инспекция в едномесечен срок от
влизането на тази наредба в сила.
§ 5. Член 29 от Наредба № 49 от 2010 г.
за основните изисквания, на които трябва
да о т г оваря т ус т ройс т во т о, дей нос т та и
вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011
г. и бр. 15 от 2012 г.) се изменя така:
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„Чл. 29. (1) Лекарят, констатирал смъртта,
попълва и изпраща „Съобщение за смърт“,
съответно „Свидетелство за перината лна
смърт“ при спазване на изискванията на
Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските
критерии и реда на установяване на смърт
(ДВ, бр. 39 от 2004 г.).
(2) Съобщението за смърт по ал. 1 се
изпраща незабавно на длъжностното лице
по гражданското състояние в общината, на
чиято територия е лечебното заведение.“
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Петров
3009

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването,
регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по
вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 89 от
2004 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 изразът „ДВ, бр. 61 от
2002 г.“ се заменя с „ДВ, бр. 44 от 2012 г.“,
а думите „Рейнската комисия“ се заменят
с „Централната комисия за корабоплаване
по Рейн“.
§ 2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Радиотелефонните връзки в корабоплаването по вътрешните водни пътища се
осъществяват при спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения
и Националния план за разпределение на
радиочестотния спектър (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от
2011 г. и бр. 73 от 2012 г.).“
§ 3. Заглавието на раздел ІІ се изменя така:
„Раздел II
Разрешение за корабна радиостанция“.
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Ч л. 5. (1) Ра д ио т е ле ф он н и т е вр ъ зк и
в корабоплаването по вътрешните водни
пътища се осъществяват след издаване на
разрешение за корабна радиостанция в съответствие с чл. 60б, т. 1 от Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България.
(2) Разрешението за корабна радиостанция
се издава от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ (ИА „МА“).
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(3) При см яна на корабни излъчващи
радиосредства се издава ново разрешение
за корабна радиостанция.
(4) Разрешението за корабна радиостанция удостоверява правото да се използват
на кораба излъчващи радиосредства на съответните честоти с указана максимална
мощност и модулация.
(5) Разрешението за корабните радиостанции се издава преди пускането им в
експлоатация.
(6) Разрешението за корабна радиостанция
е безсрочно. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ може да отнеме разрешението за корабна радиостанция, когато не
са изпълнени условията, посочени в него.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до КРС“ се заменят с
„до И А „МА“ с приложен към него списък
на излъчващите средства, изготвен в съответствие с приложението към наредбата“.
2. В ал. 2 абревиатурата „КРС“ се заменя
с „И А „МА“.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Ч л. 8. След п регледа на съо т вет но т о
радиооборудване списъкът на излъчващите
средства по чл. 6, ал. 1 се заверява от И А
„М А“ за удостоверяване съответствието с
изискванията на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по
вътрешните водни пътища.“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Корабопри тежател я т п редставя
пред И А „МА“ сертификат за правилността
на монтажа на радиооборудването, който
се издава от лицата, извършили монтажа
му. Сертификатът удостоверява, че в радиооборудването са кодирани съответните
MMSI и/или ATIS номера, съответстващи
на определените по чл. 12, ал. 3.“
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Корабопритежателят е длъжен
да осигури правилен монтаж на корабните
ра дио т елефонни уст ройс т ва, под д ържа не
в изправно състояние и експлоатиране в
съответствие с техническите и експлоатационните изисквания на Радиоправилата на
МСД, Регионалното споразумение относно
радиотелефонната служба по вътрешните
водни пътища и Задължителните правила
за българските пристанища на река Дунав
(обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 38 от
2009 г.).“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линея 3 се изменя така:
„(3) За в с ек и ко раб по ч л. 10 п р ед и
първоначалното вписване в регистъра на
корабите и след подадено заявление от ко-
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рабопритежателя за издаване на разрешение
за корабна радиостанция ИА „МА“ определя
наименованието на корабната радиостанция, сигнала за повикване, MMSI и ATIS
номерата“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Наименованието на корабната радио
станция, сигналът за повикване, MMSI и
ATIS номерата се вписват в регистъра на
корабите и в досието на кораба“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се използват“ се
добавя „ултракъси вълни (УКВ)“.
2. В ал. 2 след думите „се използват“ се
добавя абревиатурата „УКВ“.
3. В а л. 3 п ред д у мата „кана ли те“ се
добавя „УКВ“.
§ 11. В чл. 17 пред думата „каналите“ се
добавя „УКВ“.
§ 12. В чл. 18 думите „радиотелефония,
издадено по реда на Наредба № 6 от 2003 г.
за компетентност на морските лица в Репуб
лика България (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 100 от 2003 г.)“ се заменят с „УКВ
радиотелефония, издадено по реда на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на
морските лица в Република България (ДВ,
бр. 31 от 2012 г.)“.
§ 13. В чл. 19 думите „чл. 17“ се заменят
с „чл. 18“.
§ 14. В чл. 20, ал. 1 думите „български
кораби и“ се заменят с „кораби, плаващи
под българско знаме или“.
§ 15. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Всяка брегова радиостанция се
пуска в експлоатация след издаване на разрешение от ИА „МА“.“
§ 16. В чл. 23 абревиатурата „КРС“ се
заменя с „ИА „МА“.
§ 17. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. з а У К В к а н а л и т е з а к ат ег ори я т а
р а д ио т е ле ф он н а с л у ж б а „ н а ви г а ц ион н а
информация“ – от дирекция „Морска администрация – Лом“ или дирекция „Морска
а д м и н ис т ра ц и я – Р ус е“ – в ра йон и т е о т
българския участък на река Дунав, за които
отговарят;“.
2. В т. 2 пред думата „каналите“ се добавя „УКВ“.
§ 18. В чл. 25, ал. 1 след думата „език“
се добавя „или език, който и двамата оператори разбират“.
§ 19. В чл. 26 пред думата „каналите“ се
добавя „УКВ“.
§ 20. В чл. 27 думите „и/или изискванията
на съответните компетентни органи – ИА
„МА“ и КРС“ се заменят с „и изискванията
на ИА „МА“.
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§ 21. Параграф 2 се отменя.
§ 22. В § 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след ду мата „определени“ се
добавя „УКВ“.
2. В т. 2 думите „административни“ и
„пътна“ се заличават.
3. В т. 5 препратката „т. 2 – 4“ се заменя
с „т. 1 – 3 и 7“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „Корабна радиостанция“ е един или
повече УКВ радиопредаватели със съответните радиоприемници, установена неподвижно на борда на кораба и използвана за
установяване на радиотелефонни връзки и
размяна на информация меж ду корабите и
меж ду кораба и брега, която включва и AIS
транспондера.“
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5. В т. 7 думата „радиостанция“ се заменя с
„един или повече УКВ радиопредаватели със
съответните радиоприемници“.
6. Точка 8 се изменя така:
„8. „Изходна мощност“ е действителната
мощност на радиочестотната енергия, измерена на изхода на предавателя във ватове [W] (в
система SI).“
7. Създават се т. 10 и 11:
„10. „ATIS номер“ е номер от системата
за автоматична идентификация на корабни
радиотелефонни предаватели в съответствие с
приложение Б на европейския стандарт ETSI
EN 300 698-1.
11. „MMSI номер“ е идентификационен номер
от Морската подвижна служба, определен в
съответствие с Препоръка Rec. ITU – R M.585-6
на Международния съюз по далекосъобщения.“
§ 23. Създава се приложение към чл. 6, ал. 1:
„Приложение
към чл. 6, ал. 1

Списък на излъчващите средства
ПовикватеИме на кораба
лен сигнал
Name of ship
Call Sign

№

Апаратура
Equipment

1.

MF Transceiver

2.

MF/HF Transceiver

3.

MF/HF
Transceiver

4.

VHF Transceiver

5.

VHF DSC Transceiver

6.

VHF Handheld
Transceiver

7.

VHF
GMDSS
Handheld Transceiver

8.

AIS Transponder

9.

406 MHz CospasSarsat EPIRB

DSC

10. Inmarsat Fleet 77
11. Inmarsat Fleet 55
12. Inmarsat Fleet 33
13. Inmarsat B
14. Inmarsat C
15. Inmarsat mini-C
16. Inmarsat M
17. Inmarsat mini-M
18. Inmarsat D+

MMSI

Марка и модел
Type and model

Друга идентификация
Other identification

Типово
одобрение
Type approval

Радиокомпания
AAIC

GMDSS
Район на плаване
Sea area

Модулация Мощност Честотен диапазон
Modulation
Power
Frequency band. MHz
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Апаратура
Equipment

Марка и модел
Type and model
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Модулация Мощност Честотен диапазон
Modulation
Power
Frequency band. MHz

19. Inmarsat BGAN
20. SART
21. Radar
22. Radar
Корабособственик: ..........................................		
Радиосървейър: ............................................
		
(
)					
(
)
Дата: .....................
Забележка. Ненужните редове се изтриват.“

§ 24. Навсякъде в наредбата думите „разрешително“ и „разрешителното“ се заменят съответно с „разрешение“ и „разрешението“.
Министър:
Ивайло Московски
2852

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 48
от 20 март 2013 г.

за изискванията към възнагражденията
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и
практиката за определяне и изплащане на
възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващите
дружества, инвестиционните дружества от
отворен тип, получили лиценз за извършване
на дейност по реда съответно на Кодекса
за зас т ра хова не т о, Кодекса за соц иа л но
осигуряване и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране.
(2) С наредбата се определят и принципите
и изискванията към политиката и практиката
за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества,
с изключение на кредитните институции.
Раздел ІІ
Политика за възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата
за допълнително социално осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните
дружества от отворен тип
Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 приемат
и прилагат политика, която обхваща всички
форми на възнаграждения, като заплати и

други финансови и/или материални стимули,
включително облаги, свързани с доброволно
пенсионно и/или здравно осигуряване, за
следните категории персонал:
1. служителите на ръководни длъжности;
2. служителите, чиято дейност е свързана
с поемане на рискове;
3. отговорния актюер и актюерите;
4. служителите, изпълняващи контролни
функции;
5. всички други служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 и чиито дейности
оказват влияние върху рисковия профил на
лице по чл. 1, ал. 1, а при дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване и управляващите дружества – и върху рисковия
профил на управляваните от тях фондове
за допълнително пенсионно осиг у ряване,
съответно колективни инвестиционни схеми.
(2) Политиката за възнагражденията се
разработва от управителните или контролните органи в сътрудничество със службата
за вътрешен контрол и когато е подходящо,
с експерти в областта на човешките ресурси, които притежават необходимата квалификация и функционална независимост, с
цел гарантиране на обективна преценка за
целесъобразността на политиката за възнаграждения, включително на последиците за
риска и управлението на риска.
Чл. 3. (1) Надзорният съвет или съветът на
директорите, съответно контролният съвет,
на лицето по чл. 1, ал. 1 приема политиката
за възнагражденията и отговаря за нейното
прилагане и периодично преглеждане.
(2) Прилагането на политиката за възнаг ра ж дени ята е обект на периодичен и
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не за виси м вът р ешен п р еглед на й-ма л ко
веднъж годишно от или с участието на специализираната служба за вътрешен контрол.
(3) Пол и т и к ат а з а в ъ зн а г ра ж ден и я т а
трябва да е ясна и документирана и да е на
разположение на лицата по чл. 2, ал. 1, за
които се отнасят.
Чл. 4. (1) Политиката за възнаграж денията трябва да:
1. насърчава благоразумното и ефективното управление на риска и да не стимулира поемането на рискове, надвишаващи
приемливото ниво;
2. е с ъобразена с бизнес с т рат ег и я та
на дру жеството (прог рами за дейност та,
правила и политики), целите, ценностите и
дългосрочните интереси;
3. предвижда мерки за избягване конфликт
на интереси;
4. е съобразена с принципите и добрите
практики за защита интересите съответно
на потребителите на застрахователни услуги,
осигурените лица във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани
от дружества за допълнително пенсионно
осиг у ряване, к лиен т и т е на у п равл яващ и
дружества и инвеститорите в колективните
инвестиционни схеми.
(2) Политиката за възнаграж денията се
актуализира съобразно промените на пазара
и на финансовото състояние на лицето по
чл. 1, ал. 1.
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да
изплащат както постоянно, така и променливо възнаграждение, като в политиката за
възнагражденията се определя подходящото
съотношение между постоянното и променливото възнаг ра ж дение в зависимост от
категорията персонал и максимална горна
граница на променливото възнаграж дение
за всяка категория персонал.
(2) Постоянното възнаграждение трябва
да представлява достатъчно голяма част от
общия размер на възнаграждението, така че да
позволява прилагането на гъвкава политика
за променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено, когато
предварително определени в политиката за
възнагражденията критерии и показатели
не са изпълнени, както и когато е налице
значително влошаване на финансовото състояние на лицето по чл. 1, ал. 1, особено в
случаите, когато в резултат на това може да
се очаква прекратяване на дейността.
(3) Когато в рамките на една година на
лице по чл. 2, ал. 1 се изплаща променливо
възнаграж дение в размер повече от една
трета от бру тното годишно възнаграж дение, не по-малко от 40 % от променливото
възнаграждение се разсрочва за период с
минимална продължителност три години
в зависимост от икономическия цикъл, ес-
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теството на дейността на лицето по чл. 1,
ал. 1 и произтичащите от нея рискове, както
и от длъжността на съответния служител.
(4) Пол и т и к ат а з а в ъ зн а г ра ж ден и я т а
предвижда, че лицата по чл. 2, ал. 1 трябва
да върнат изцяло или отчасти предоставено
променливо възнаграждение, изплатено на
основание данни, които впоследствие са се
оказали погрешни или подвеждащи. В договорите на лицата по чл. 2, ал. 1 се включват
клаузи, които да гарантират връщането на
променливо възнаграждение.
(5) Предоставянето на разсрочено променливо възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване
през периода на разсрочване. Отложената
част на възнаграждението може да се състои
от акции, опции, пари или други средства.
Критериите за оценка на бъдещите резултати, с които е обвързана отложената част,
трябва да позволяват коригиране на размера
є съобразно текущите и бъдещите рискове.
(6) Обезщетения, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, трябва да отразяват
постигнатите с течение на времето резултати
на съответните лица и да са определени така,
че да не възнаграждават неуспех.
Чл. 6. (1) Променливото възнаграждение
се обвързва с резултати от дейността чрез
комбинация от оценките за работата на служителя, на съответното структурно звено и
на лицето по чл. 1, ал. 1, а за дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване и
управляващите дружества – и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, съответно колективни
инвестиционни схеми.
(2) Оценката за работата на служителя
се основава на финансови и нефинансови
показатели.
(3) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на променливите възнаграждения да е разпределено за
период, отчитащ икономическия цикъл и
поетите от лицето по чл. 1, ал. 1 рискове.
(4) Оценката на резултатите от дейността,
използвана при формирането на променливите възнаграждения и тяхното разпределение,
трябва да взема предвид всички текущи и
бъдещи рискове, цената на капитала и необходимата ликвидност.
Чл. 7. (1) Ръководителят и служителите
на специализираната служба за вътрешен
контрол и другите служители, изпълняващи
контролни функции:
1. разполагат с подходящи правомощия и
са независими от структурните звена, върху
които упражняват контрол;
2. получават възнагражденията си съобразно степента на постигане на целите, свързани
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с тези функции, независимо от резултатите
на контролираните структурни звена.
(2) О т г оворн и я т а к т юер и а к т юери т е
получават възнаграждения по начин, съответстващ на ролята и приноса им, а не в
зависимост от резултатите на съответното
дружество за допълнително социално осигуряване, застраховател или презастраховател.
(3) Спазването на политиката на възнаграж денията по отношение на лицата по
ал. 1 и 2 се наблюдава пряко от комитета
по възнагражденията, а когато такъв не е
съставен – от надзорния съвет, независимите
членове на съвета на директорите или от
контролния съвет.
Чл. 8. (1) Всяко лице по чл. 1, ал. 1 създава ред за уведомяване на служителите по
чл. 2, ал. 1 относно политиката на възнаграж денията в частта, която се прилага за
тях. Когато това е необходимо, в договорите
на тези служители се предвиж дат клаузи,
които да гарантират прилагането на политиката за възнагражденията.
(2) Критериите и процеду рите за оценяване и промените в тях се съставят в
писмена форма и се свеж дат до знанието
на съответните лица по чл. 2, ал. 1 при заемане на съответната длъжност и при всяка
последвала промяна.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 1 оповестяват
пред заинтересованите лица информаци я
относно политиката за възнаграж денията и
всяка последвала промяна в нея по ясен и
достъпен начин, като не разкриват информацията, която представлява защитена от
закона тайна.
(2) Оповестяването на информация по
ал. 1 може да бъде под формата на самостоятелно изявление, периодично оповестяване
в годишните финансови отчети или в друга
подходяща форма.
(3) На оповестяване подлежи информацията относно:
1. процеса на вземане на решения, използван за определяне на политиката на възнаграж дения, включително, ако е приложимо,
информация относно състава и мандата на
комитета по възнаграж денията, името на
външния консултант, чиито услуги са били
използвани за определяне на политиката на
възнаграждения, и ролята на съответните
заинтересовани лица;
2. връзката между заплащането и постигнатите резултати;
3. критериите, използвани за измерване
на резултатите и отчитане на риска;
4. критериите за постигнати резултати,
на които се основава правото за получаване
на акции, опции и променливи елементи на
възнаграждението;
5. основните параметри и обосновка на
схемата за евент уални годишни парични
премии и други облаги, различни от пари
в брой.
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Ч л. 10. Ли цата по ч л. 1, а л. 1, ч и и т о
ценни книжа са допуснати до търговия на
регулиран пазар, прилагат изискванията на
раздел ІІІ.
Раздел ІІІ
Политика за възнагражденията на членовете
на управителните и контролните органи на
публичните дружества
Чл. 11. (1) Публичното дружество приема
и прилага политика за възнагражденията
на членовете на управителните и контролните органи – управителния и надзорния
съвет, съответно съвета на директорите на
дружеството.
(2) Политиката за възнагражденията се
разработва от надзорния съвет, съответно
от съвета на директорите на публичното
дружество със съдействието на комитета по
възнагражденията, когато такъв е създаден.
(3) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и изменения в
нея се включват като самостоятелна точка
в дневния ред на редовното годишно общо
събрание на публичното дружество, обявен
в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се
утвърждават от общото събрание на акционерите.
(4) Публичното дружество е длъжно да
оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея
по ясен и достъпен начин, без да разкрива
чу вствителна т ърговска информаци я или
друга информация, представляваща защитена
от закона тайна.
Чл. 12. (1) Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който
прилага политиката за възнагражденията, в
доклад, който е самостоятелен документ към
годишния финансов отчет на дружеството.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма
за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година
или за по-дълъг период, преглед на начина,
по който политиката за възнагражденията
е прилагана през годината, с акцент върху
с ъщес т вен и т е изменен и я, п рие т и в нея,
спрямо предходната финансова година.
(3) Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и
докладът по ал. 1 се публикуват на интернет
страницата на дружеството.
Чл. 13. Докладът по чл. 12, ал. 1 следва
да съдържа най-малко:
1. информация относно процеса на вземане
на решения при определяне на политиката
за въ зна г ра ж ден и я та, вк л юч и т ел но, а ко
е прилож имо, информаци я за мандата и
състава на комитета по възнагражденията,
имената на външните консултанти, чиито
услуги са били използвани при определянето
на политиката за възнагражденията;
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2. информаци я относно относителната
тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните
и контролните органи;
3. информаци я относно критериите за
постигнати резултати, въз основа на които
се предоставят опции върху акции, акции
на дружеството или друг вид променливо
възнаграждение и обяснение как критериите
по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за
преценка дали са изпълнени критериите за
постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между
възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на
годишната схема за изплащане на бонуси
и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски
от дру жеството в полза на директора за
съо т вет ната финансова година, когат о е
приложимо;
8. информация за периодите на отлагане
на изплащането на променливите възнаграж дения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите
върху акции не могат да бъдат упражнявани,
при променливи възнаграж дения, основани
на акции;
11. информация за политиката за запазване
на определен брой акции до края на мандата
на членовете на управителните и контролните
органи след изтичане на периода по т. 10;
12. информация относно договорите на
членовете на управителните и контролните
органи, включително срока на всеки договор,
срока на предизвестието за прекратяване и
детайли относно обезщетенията и/или други
дължими плащания в случай на предсрочно
прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и
на другите материални стимули на членовете
на управителните и контролните органи за
съответната финансова година;
14. информация за възнаграж дението на
всяко лице, което е било член на управителен
или контролен орган в публично дружество
за определен период през съответната финансова година:
а) пълния размер на изплатеното и/или
начислено възнаг ра ж дение на лицето за
съответната финансова година;
б) възнаграждението и други материални
и нематериални стимули, получени от лицето
от дружества от същата група;
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в) възнаграждение, получено от лицето
под формата на разпределение на печалбата
и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
г) вси чк и допълни телни п лащани я за
услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с
него договор;
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му
по време на последната финансова година;
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън
посочените в букви „а“ – „д”;
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови
разходи и гаранции от дружеството или от
негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в
годишния му финансов отчет, включително
данни за оставащата неизплатена част и
лихвите;
15. информация по отношение на акциите
и/или опциите върх у акции и/или други
схеми за стимулиране въз основа на акции :
а) брой на предложените опции върху
акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година
и условията, при които са предложени, съответно предоставени;
б) брой на у п ра ж нени те опции върх у
акции през съответната финансова година
и за всяка от тях, брой на акциите и цената
на упражняване на опцията или стойността
на лихвата по схемата за стимулиране на
база акции към края на финансовата година;
в) брой на неупражнените опции върху
ак ции към кра я на финансовата година,
включително данни относно тяхната цена и
дата на упражняване и съществени условия
за упражняване на правата;
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции,
приети през финансовата година.
Чл. 14. (1) Публичното дружество може
да изплаща на членовете на управителните
и контролните органи както постоянно, така
и променливо възнаграждение.
(2) Изплащането на променливо възнаграж дение се извършва в съответствие с
обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени
от дружеството в политиката за възнагражденията.
(3) Критериите за постигнати резултати
от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и
да включват нефинансови показатели, които
са от значение за дългосрочната дейност на
дружеството, като например спазването на
приложимите правила и процедури.
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(4) Постоянното възнаграж дение трябва
да представлява достатъчно голяма част от
общия размер на възнаграж дението, така
че да позвол ява прилагането на г ъвкава
политика от страна на дружеството относно
променливото възнаграждение, включително
възможност да не бъде изплатено, когато
критериите за постигнати резултати не са
изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние
на дружеството.
Чл. 15. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането
на не по-малко от 40 % от променливото
възнаграждение се разсрочва за период от
време, определен в политиката за възнаграж денията, но не по-кратък от 3 години.
Дружеството определя изплащането на каква част от променливото възнаграж дение
да отложи в зависимост от относителната
тежест на променливото възнагра ж дение
спрямо постоянното.
(2) Изплащането на разсрочената част от
променливото възнаграж дение се извършва пропорционално или чрез постепенно
нарастване през периода на разсрочване.
Дружеството има право да коригира размера є съобразно действително постигнатите
резултати, за което следва да уведоми своевременно засегнатото лице.
Чл. 16. (1) Договорът с член на управителни я съвет, съответно с изпълнителен
член от съвета на директорите, на публично
дружество трябва да включва разпоредби,
кои т о да позвол я ват на д ру жес т во т о да
изиск ва връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни,
които впоследствие са се оказали неверни.
Решението за връщане на променливото
възнаграждение се взема от общото събрание
на акционерите, което определя условията и
срока за връщане, ако те не са определени
в договора.
(2) Пол и т и к ат а з а в ъ зн а г ра ж ден и я т а
уреж да условията и максималния размер на
всякакви обезщетения при прекратяване на
договора с член на управителния съвет, съответно с изпълнителен директор от съвета
на директорите, във връзка с предсрочно
прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестието
или предвидени в к лаузата, забран яваща
извършването на конкурентна дейност.
(3) Общ и я т размер на обезщет ен и я та
по ал. 2 следва да не надвишава сумата от
изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
(4) Пол и т и к ат а з а в ъ зн а г ра ж ден и я т а
следва изрично да предвиди, че обезщетения по ал. 2 не се дължат, в случай че
прекратяването на договора се дължи на
незадоволителни резултати и/или виновно
поведение на члена на управителния съвет,
съответно на изпълнителния директор.
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Чл. 17. (1) Когато публичните дружества
предоставят променливи възнаграждения под
формата на акции, прехвърлянето на акциите
в собственост на членовете на управителния
и контролния орган се извършва най-рано три
години след датата на вземане на решение за
предоставянето им. Опциите върху акции и
всички други права за придобиване на акции
или за получаване на възнаграждение въз
основа на измененията на цените на акции
не могат да бъдат упражнявани поне три
години след тяхното предоставяне.
(2) Прехвърлянето на акции и правото
на упражняване на опции върху акции или
на друг вид права за придобиване на акции
или за пол у чаване на възнаг ра ж дение в
зависимост от измененията на цените на
акции трябва да зависи от предварително
определени и измерими критерии за постигнати резултати.
(3) Възнаграж дението на членовете на
надзорния съвет, съответно членовете на
съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции
върху акции.
Чл. 18. (1) Решението за предоставяне на
членовете на управителните и контролните
органи на възнаграждения под формата на
акции на дружеството, опции върху акции или
други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените
в цената на акциите на дружеството, трябва
да бъде предварително одобрено от общото
събрание на акционерите. Одобрението на
общото събрание трябва да е за конкретната
схема за предоставяне на възнаграждения,
основани на акции, които дружеството ще
предоставя на членовете на управителните
и контролните органи, без да е необходимо
одобрение за възнаграж дението на всеки
член на управителен или контролен орган.
(2) Одобрение по ал. 1 е необходимо за
следното:
1. предоставяне на членовете на управителните и контролните органи на възнаграждения въз основа на акции на дружеството,
включително опции върху акции;
2. определянето на максималния брой на
акциите, предмет на такива възнаграждения,
и реда за предоставянето им;
3. срока, в който опциите могат да бъдат
упражнени;
4. условията за всяка последваща промяна
в цената на упражняване на опциите, ако
такава промяна е възможна и допустима;
5. други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на
управителните и контролните органи и не се
прилагат при подобни условия за останалите
служители на дружеството.
(3) Общо т о с ъбра н ие на а к ц ионери т е
трябва да определи срока, в който на членовете на у п рави телни те и кон т ролни те
органи на дружеството може да предоставя
възнаграждение въз основа на акции.
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(4) Всяка съществена промяна в сроковете
и условията на схемата за предоставяне на
възнаграждения въз основа на акции трябва
да бъде предварително одобрена с решение на
общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информация
относно всички условия на предложената
промяна, включително и на ефекта от нея.
(5) Публично дружество без предварително одобрение от общото събрание на акционерите не може да предостави на членовете на
управителните и контролните органи опция
за записване на акции по цена, по-ниска от
пазарната цена на акциите на датата, на която цената се определя, или по средна цена
за определен брой дни, предхож дащ датата,
на която се определя цената на упражняване
на опцията, ако предоставянето на такива
опции е допустимо по закон или съгласно
устава на дружеството.
(6) А линеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на одобрени от общото събрание
на акционерите схеми за предоставяне на
възнаграждения, в които участват при сходни
условия служителите на дружеството или
служителите на негово дъщерно дружество.
Чл. 19. (1) Материалите за общото събрание на акционерите във връзка с решението
по чл. 18, ал. 1 трябва да съдържат:
1. пълно описание на схемата за предоставяне на възнагра ж дения въз основа
на акции на дружеството и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на
прилагането є в рамките на политиката за
възнагражденията;
2 . нач и на , по кой т о д ру же с т во т о ще
осиг у ри акциите, които се задъл жава да
предостави на членовете на управителните и контролните органи, като изрично се
посочи дали дружеството ще ги купи, дали
ги притежава, или ще издаде нови акции;
3. преглед на разходите на дружеството
за предоставянето на възнаграж дения въз
основа на акции.
(2) Решението на общото събрание на акционерите по чл. 18, ал. 1 трябва да съдържа
пълно описание на схемата за предоставяне
на възнаграждения въз основа на акции на
дружеството.
Чл. 20. (1) Публичното дружество може
да създаде комитет по възнаграж денията,
чиито членове се избират от общото събрание на акционерите измеж ду членовете на
надзорния съвет на дружеството, съответно
на съвета на директорите, ако не са изпълнителни членове.
(2) Комитетът по възнаграж денията се
състои най-малко от три лица, като поне
половината от членовете на комитета по
възнагражденията трябва да са независими
по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
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(3) Най-малко един от членовете на комитета по възнагражденията трябва да има
познания и опит в областта на политиката
по отношение на възнагражденията.
Чл. 21. (1) Комитетът по възнагражденията:
1. изготвя и предлага на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите,
за одобрение:
а) политиката за възнаграж денията на
членовете на управителния съвет, съответно на изпълнителните директори от съвета
на директорите, която следва да обхваща
всички форми на обезщетения, включително
и на постоянните възнаграждения, схемите за възнагражденията им и плащанията,
свързани с прекратяване на договорите им;
б) индивидуалните възнаграж дения на
членовете на управителния съвет, съответно
на изпълнителните директори от съвета на
директорите, в съответствие с политиката за
възнагражденията на дружеството и оценката за работата на изпълнителния директор;
2. дава препоръки на управителния съвет,
съответно на изпълнителните директори от
съвета на директорите, при определянето на
възнагражденията на служителите на други
ръководни длъжности в администрацията
на публичното дружество;
3. следи нивото и структурата на възнагра ж дени ята на слу ж ителите на дру ги
ръководни длъжности в администрацията
на п убличното дру жество въз основа на
информация, предоставена от управителния
съвет, съответно от изпълнителните директори от съвета на директорите.
(2) При изп ъ лнение на фу нк ц ии т е си
комитетът по възнаграж денията може да
използва услугите на консултант с цел получаване на информация относно пазарни
стандарти за системи за възнаграждения.
(3) Ког ат о п у б л и ч но т о д ру же с т во не
с ъ з д а в а ком и т е т по в ъ зн а г р а ж ден и я т а ,
органът, който разработва политиката за
възнагражденията, прилага съответно ал. 1
и 2 и чл. 22.
Чл. 22. (1) Комитетът по възнагражденията най-малко веднъж в годината прави
преглед на политиката по отношение на
възнагра ж дени ята на членовете на управителния съвет, съответно на изпълнителните директори от съвета на директорите,
включително политиката по отношение на
възнагражденията въз основа на акции и
нейното прилагане.
(2) Комитетът по възнагражденията трябва
да упражнява функциите си независимо и
добросъвестно.
(3) С оглед осиг у ряване пол у чаването
на обективни консултации комитет ът по
възнагражденията може да използва услугите на консултант, който не е ангажиран с
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предоставяне на консултации на отдела по
човешки ресурси или членовете на управителния съвет, съответно на изпълнителните
д и рек т ори о т с ъвета на д и рек т ори т е на
дружеството. Възнаграж дението на консултанта не може да надвишава 70 на сто от
възнаграждението на член на управителния
съвет, съответно на изпълнителен член от
съвета на директорите на дружеството.
(4) При осъществяване на своите функции
комитетът по възнаграж денията следва да
гарантира, че възнаграж дението на всеки
член на управителния съвет, съответно на
всеки изпълнителен член от съвета на директорите, е справедливо определено спрямо
възнаграж дението на другите членове на
управителния съвет, съответно изпълнителни директори от съвета на директорите и
други служители на ръководни длъжности в
администрацията на публичното дружество.
(5) Комитетът по възнаграж денията се
отчита за упражняването на функциите си
пред общото събрание на акционерите и
за тази цел членовете му след решение на
общото събрание следва да бъдат допуснати
да присъстват на събранието.
Раздел ІV
Административнонаказателна разпоредба
Чл. 23. (1) Застрахователите, презастрахователите, техните служители и лицата,
които ги управляват и/или представляват,
които извършат или допуснат извършване на
нарушение на тази наредба, се наказват съгласно чл. 319 от Кодекса за застраховането.
(2) Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, техните служители и лицата,
които ги управляват и/или представляват,
които извършат или допуснат извършване
на нарушение на тази наредба, се наказват
съгласно чл. 351 от Кодекса за социално
осигуряване.
(3) Инвестиционните дружества, управ
ляващите дружества или техните служители
и лицата, които ги управляват и/или представл яват, които извършат или доп уснат
извършване на нарушение на тази наредба,
се наказват съгласно чл. 204 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.
(4) Пу б л и ч н и т е д ру же с т в а и л и ц ат а ,
които ги управляват и/или представляват,
които извършат или допуснат извършване
на нарушение на тази наредба, се наказват
съгласно чл. 221 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
(5) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени
о т д л ъ ж нос т н и л и ца, у п ъ л номощен и о т
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съответния ресорен заместник-председател
на комисията.
(6) Наказателните постановления се издават от ресорния заместник-председател
на комисията или от упълномощено от него
длъжностно лице.
(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Служителите на ръководни длъжности“
са членовете на управителния съвет, на надзорния съвет, на съвета на директорите и на
контролния съвет, както и другите ръководни
длъжности в администрацията, които имат
отношение към осъществяване предмета на
дейност на лицата по чл. 1, ал. 1.
2. „Промен л и во т о въ зна г ра ж ден ие“ е
елемент на общото възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с
пенсиониране, и други материални стимули,
които се дават въз основа на критерии за
оценка на изпълнението на дейността.
§ 2. Наредбата въвеж да Препор ъка
20 09/384/ ЕО на ЕК о т 30 а п ри л 20 09 г.
относно политиката на възнаграждения в
сектора на финансовите услуги и Препоръка
2009/385/ЕО на ЕК от 30 април 2009 г. за
допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и
Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на
режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са
допуснати до търговия на регулиран пазар.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата отменя Наредба № 43 от
2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите
и в здравноосигурителните дружества (ДВ,
бр. 61 от 2011 г.).
§ 4. Лицата по чл. 1 привеждат дейността
си в съответствие с тази наредба в шестмесечен срок от влизането є в сила.
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 57, ал. 4 от Кодекса за застраховането,
чл. 123о, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 33 и чл. 108, ал. 2 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, чл. 116в, ал. 1 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
и е приета с Решение № 140-Н от 20 март
2013 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Ангел Джалъзов
2875
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3731
от 19 март 2013 г.

по административно дело № 3360 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав: председател: Румяна Монова, и членове:
Мирослав Мирчев, Теодора Николова, Донка
Чакърова и Димитър Първанов, разгледа
а д м и н ис т рат и вно дело № 3360 по оп иса
за 2013 г. на Върховния административен
съд – петчленен състав, І колегия, доклад
вано от Теодора Николова.
Производство по чл. 229 и сл. от А дминистративнопроцесуалния кодекс. Образувано по частна жалба на д-р Рали Петров
Дими т ров, действащ като ЕТ „Д-р Ра ли
Димитров – Амбулатория за индивидуална
практика за извънболнична специализирана
психиатрична помощ“ – София, и д-р Гергана Костадинова Прокопиева, действаща
като ЕТ „Хела – Д-р Гергана Прокопиева –
А ИИСПП“ – София, против Определение
от 12.02.2013 г. на Върховния административен съд, състав на първо отделение, по
адм.д. № 1856 по описа за 2013 г. в частта
му, с която е отхвърлено като неоснователно искането на частните жалбоподатели за
спиране на изпълнението на:
1. Наредба № 39 от 2004 г. на министъра
на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризаци ята, обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г., изменена с § 13, т. 1 от
ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на здравеопазването за определяне
на основни я пакет на здравни дейности,
гара н т и ра н и о т бюд же та на НЗОК , ДВ,
бр. 100 от 2012 г., в частта на разпоредбата
на чл. 2, ал. 5 – нова, обн., ДВ, бр. 100 от
2012 г., в сила от 1.01.2013 г., и
2. Наредба № 40 от 2004 г. на министъра
на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани
от бюджета на НЗОК, обн., ДВ, бр. 112 от
2004 г., в частта: на т. 5 от приложение № 8а
към разпоредбата на член единствен (нова,
приета с § 8 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности,
гарантирани от бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 99
от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и в частта на
т. 5 от приложение № 9а към разпоредбата
на член единствен (нова, приета с § 10 на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 99 от 2012 г., в
сила от 1.01.2013 г.).
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В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, тъй като: разпоредбата на чл. 66, ал. 2
АПК е неприложима за случая; неправилно
съдът приел за недоказани твърденията за
директно засягане на икономическата сфера
на частните жалбоподатели от непосредственото действие на оспорените нормативни текстове – оспорената подзаконова
нормативна промяна предвижда ограничаване на финансирането на индивидуални
практики за извънболнична специализирана
психиатрична помощ поради забраната за
диспансеризация на психично болни лица
в тези извънболнични лечебни заведения и
съответно за получаване на финансиране за
това; без основание съдът не съобразил, че
оспорените нормативни разпоредби създават
условия за накърняване и на правата на
пациентите поради общоизвестните факти,
че лечебните заведения за болнична психиатрична помощ са много по-малко на брой
от тези за извънболнична такава и така се
ограничава достъпът до диспансеризацията
като здравна услуга в нарушение на т. 5 от
Европейската харта за правата на пациентите.
Ответникът по частната жалба – министърът
на здравеопазването, чрез процесуалните
си представители оспорва жалбата в писмено възражение. Твърди, че спирането на
изпълнението на оспорените разпоредби би
довело до липса на правна уредба относно
диспансеризацията на болните с психични
заболявания, защото лечебните заведения,
които към този момент имат сключени договори с Националната здравноосигурителна
каса и извършват дейности по диспансеризация на такива болни, няма да могат да
извършват тези дейности поради липса на
правно основание за това.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, като обсъди
допустимостта на частната жалба, направените в нея оплаквания и провери изцяло
оспорени я съдебен акт, намира частната
жалба процесуално допустима, а по същество – основателна, поради следното:
Предмет на оспорване са разпоредби на:
1. Наредба № 39 от 2004 г. на министъра
на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризаци ята, обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г., изменена с § 13, т. 1 от
ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 100 от 2012 г., в
частта на разпоредбата на чл. 2, ал. 5 – нова,
о бн., Д В, б р. 10 0 о т 2 012 г., в с и л а о т
1.01.2013 г. Текстът гласи: Диспансеризация
на психичните заболявания се провежда в
лечебни заведения за болнична помощ и в
центрове за психично здраве.
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2. Наредба № 40 от 2004 г. на министъра
на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани
от бюджета на НЗОК, обн., ДВ, бр. 112 от
2004 г., в частта: на т. 5 от приложение № 8а
към разпоредбата на член единствен (нова,
приета с § 8 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
минист ъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК,
ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.).
Текстът гласи: Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение по т. 4 (на деца
с психиатрични заболявания) се извършва
в лечебни заведения за болнична помощ с
клиники/отделения по психиатрични заболявания и в центрове за психично здраве,
и в частта на т. 5 от приложение № 9а (нова,
приета с § 10 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
минист ъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК,
ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.).
Текстът гласи: Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение по т. 4 (на пациенти над 18 години с психиатрични заболявания) се извършва в лечебни заведения за
болнична помощ с клиники/отделения по
психиатрични заболявания и в центрове за
психично здраве.
По силата на препращащата разпоредба
на ч л. 196 А П К п ра ви л но о снова н и я т а ,
подлежащи на установяване, са намерени
в чл. 166, ал. 2 АПК. Законосъобразно поради това тричленни ят съдебен състав е
изследвал вероятността от настъпване на
значителна или трудно поправима вреда за
оспорващите, които в качеството им на представляващи амбулатории за индивидуална
практика за извънболнична специализирана
психиатрична помощ са признати за лица,
имащи пряк личен интерес от оспорването
на подзаконовите разпоредби.
За да отхвърли искането за спиране на
оспорените норми, първоинстанционни ят
съдебен състав е приел, че към жалбата не
са представени доказателства какви доходи
са реализирали двамата жалбоподатели в
качеството им на еднолични търговци, извършващи дейност като лечебни заведения за
извънболнична помощ, от диспансеризация
на лица, страдащи от психични заболявания,
за да се прецени какви биха могли да бъдат
икономическите им загуби от действието на
процесните разпоредби, а също и че не са
представени доказателства какъв е броят
на лечебни за ведени я за извънбол н и ч на
психиатрична помощ, действащи в населени
места от селски тип и малките градове, за

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

да се направи преценка доколко действието на оспорените разпоредби би довело до
накърняване на правата им.
Необоснован и формален е направеният
извод, че действието на оспорените разпоредби не би причинило трудно поправими
или значителни вреди на посочените лечебни
заведения за специализирана извънболнична
помощ.
Съгласно разпоредбата на чл. 30 от Закона
за здравето за опазване здравето и работоспособност та на граж даните лечебните
заведения системно извършват профилактични прегледи и диспансеризация. Лицата с
повишен здравен риск или със заболявания
подлежат на диспансеризация. Условията,
редът и финансирането за извършване на
профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията,
при които се извършва диспансеризация,
се определят с наредба на министъра на
здравеопазването. По смисъла на § 1, т. 2 от
допълнителните разпоредби на същия закон
„Диспансеризация“ е метод за активно издирване, диагностика, лечение и периодично
наблюдение на болни с определени заболявания. Наредба № 39 от 2004 г. на министъра
на здравеопазването за профилактичните
прегледи и диспансеризаци ята, обн., ДВ,
бр. 106 от 2004 г., е издадена по законовата
делегация на посочения по-горе нормативен
текст. Преди оспорената нова ал. 5 на чл. 2
о т наредбата (в си ла о т 1.01.2013 г.) съгласно ал. 2 на чл. 2 диспансеризацията се
провежда от лекар в лечебни заведения за
извънболнична помощ (каквито са тези на
частните жалбоподатели), в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично
здраве и в центрове за кожно-венерически
заболявания. Това означава, че предишната
нормативна уредба (ал. 2 действа и сега и на
практика противоречи на оспорената ал. 5)
е давала равни възможности на лечебните
заведения за извънболнична помощ и на тези
за болнична такава за диспансеризиране на
болни с психиатрични заболявания със съответното на тази дейност финансиране от
Националната здравноосигурителна каса. От
друга страна, пациентите с такива заболявания (тази изключително уязвима по причина
на вида на страданието си социална група)
обективно са разполагали с по-широк кръг
възможности при избор на лечебно заведение и лекуващ лекар. Това ясно се вижда от
приложение № 1 към Националната здравна
карта на Република България, приета с Решение № 103 от 24.02.2011 г. на Министерския
съвет, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения.
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Основателно при това в частната жалба се
твърди, че без доказателства за конкретния
брой на видовете лечебни заведения, както и
за доходите на жалбоподателите, в качеството им на еднолични търговци, извършващи
дейност като лечебни заведения за извънболнична помощ, от диспансеризация на лица,
страдащи от психични заболявания, обективно действието на оспорените разпоредби би
причинило на жалбоподателите значителни
вреди поради изключването им от кръга на
лечебните заведения, които могат да получат
финансиране за обсъжданата дейност.
Твърдението на ответника по частната
жалба, че спирането на действието на оспорените разпоредби би довело до липса
на правна уредба, очевидно не отговаря на
истината, поради това че за болничните
заведения уредбата не се променя, а за тези
за извънболнична помощ се възстановява
изцяло уредбата преди изменението.
Водим от горното и на основание чл. 190,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
петчленен състав на първа колегия,
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя Определение от 12.02.2013 г. на
Върховния административен съд, състав на
първо отделение, по адм.д. № 1856 по описа
за 2013 г., в обжалваната част, като вместо
него постановява:
Спира изпълнението на чл. 2, ал. 5 – нова,
о бн., Д В, б р. 10 0 о т 2 012 г., в с и л а о т
1.01.2013 г., от Наредба № 39 от 2004 г. на
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министъра на здравеопазването за профилактичните прегледи и диспансеризацията,
обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г., изменена с § 13,
т. 1 от ПЗР на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности,
гара н т и ра н и о т бюд же та на НЗОК , ДВ,
бр. 100 от 2012 г.; на т. 5 от приложение № 8а
към разпоредбата на член единствен (нова,
приета с § 8 на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. на
министъра на здравеопазването за определяне на основния пакет на здравни дейности,
гара н т и ра н и о т бюд же та на НЗОК , ДВ,
бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) и на
т. 5 от приложение № 9а към разпоредбата
на член единствен (нова, приета с § 10 на
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 40 от 2004 г. на министъра на
здравеопазването за определяне на основния
пакет на здравни дейности, гарантирани от
бюджета на НЗОК, ДВ, бр. 99 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.) от Наредба № 40 от
2004 г. на министъра на здравеопазването
за определяне на основния пакет на здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК,
обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.
Определението не подлежи на обжалване и подлежи на обнародване в „Държавен
вестник“.
Председател:
Георги Колев
2803
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-107
от 6 март 2013 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 ЗСПЗЗ, чл. 47е,
ал. 2 и чл. 47б, ал. 2 ППЗСПЗЗ във връзка с
одобрен доклад № 93-2709 от 6 март 2013 г. от
министъра на земеделието и храните нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2013/2014 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии с тайно
наддаване при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и сл. ППЗСПЗЗ.
3. Дирек тори те на област ни те ди рек ции
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена информация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга са,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане на
едногодишни полски култури за срок до 10 стопански години по общини за съответната област
е посочена в приложение № 1, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
4.2. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.3. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
Заповед № РД 46-159 от 12.07.2010 г. Размерът на
депозита за участие в търга е 10 лв./дка.
4.4. Началната тръжна цена за ползване на
ливади за срок до 10 стопански години е 7 лв./
дка. Размерът на депозита за участие в търга е
20 % от началната тръжна цена, умножена по
площта на имота.
4.5. Началната тръжна цена (пазарната цена
по смисъла на § 2г, ал. 2 ДРЗСПЗЗ – ДВ, бр. 10
от 2009 г.) за ползване на мери и пасища за срок
до 5 стопански години е 6 лв./дка. Размерът на
депозита за участие в търга е 20 % от началната
тръжна цена, умножена по площта на имота.
4.6. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и
4.5 се коригира с коефициент за поливност: за
Северна България – 1.2; за Южна България – 1.5.

4.7. Сключването на договор за наем или за
аренда за ползване на обявените по този ред
земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите
и мерките на Общата селскостопанска политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление-оферта по чл. 47з, ал. 1,
т. 1 ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з, ал. 1, т. 2,
7, 8 и 9 ППЗСПЗЗ; запис на заповед; проекти на
договори за наем или аренда по чл. 47м, ал. 1
ППЗСПЗЗ.
6. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Боянова – зам.-министър на
земеделието и храните.
За министър:
Цв. Димитров

Приложение № 1
към т. 1
Начална тръжна цена
за отглеждане на едногодишни полски култури
№ по
ред
1

2

Област/община

Предложение, лв./дка

БЛАГОЕВГРАД
Гърмен

26

Гоце Делчев

26

Кресна

22

Сатовча

22

Якоруда

22

Хаджидимово

26

Разлог

26

Струмяни

22

Сандански

26

Белица

26

Банско

26

Симитли

22

Благоевград

26

Петрич

26

БУРГАС
Айтос

25

Бургас

25

Камено

25

Карнобат

25

Малко Търново

25

Несебър

25

Поморие

25

Приморско

25

Руен

25

Созопол

25

Средец

25

Сунгурларе

25

С Т Р.
№ по
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Област/община

Царево
3

4

5

6

Предложение, лв./дка

ВЕСТНИК
№ по
ред

25

ВАРНА
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Област/община

Предложение, лв./дка

Роман

25

Козлодуй

25

Хайредин

25

Провадия

25

Аксаково

25

Вълчи дол

25

Габрово

20

Долни чифлик

25

Севлиево

20

Ветрино

25

Дряново

22

Дългопол

25

Трявна

22

Суворово

25

Аврен

25

Девня

25

Бяла

25

Варна

25

Белослав

25

7

8

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново

25

Златарица

25

Лясковец

25

Полски Тръмбеш

25

Свищов

25

Стражица

25

Сухиндол

25

Горна Оряховица

25

Елена

25

Павликени

25

9

ВИДИН
10

ГАБРОВО

ДОБРИЧ
гр. Добрич

27

Добричка

27

Генерал Тошево

27

Крушари

27

Балчик

27

Шабла

27

Каварна

29

Тервел

27

КЪРДЖАЛИ
Ардино

22

Джебел

22

Кирково

17

Крумовград

17

Кърджали

22

Момчилград

22

Черноочене

22

КЮСТЕНДИЛ

Видин

22

Димово

22

Кюстендил

25

Брегово

22

Кочериново

25

Кула

22

Рила

25

Ново село

22

Невестино

22

Грамада

22

Трекляно

20

Макреш

22

Сапарева баня

22

Бойница

22

Дупница

22

Белоградчик

22

Бобов дол

22

Чупрене

22

Бобошево

20

Ружинци

22

ВРАЦА

11

ЛОВЕЧ
Ловеч

22

Враца

25

Летница

22

Бяла Слатина

25

Луковит

22

Борован

25

Угърчин

22

Оряхово

25

Априлци

22

Мизия

25

Троян

22

Мездра

25

Тетевен

22

Криводол

25

Ябланица

22
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ред
12

13

14

15

16

ДЪРЖАВЕН
Област/община

Предложение, лв./дка

ВЕСТНИК
№ по
ред

МОНТАНА
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Област/община

Предложение, лв./дка

Карлово

22

Берковица

22

Марица

22

Вършец

22

Пловдив и Куклен

22

Монтана

22

Бойчиновци

22

Първомай

22

Брусарци

22

Раковски

22

Якимово

22

Вълчедръм

22

Георги Дамяново

22

Лом

Родопи

32

Садово

27

Съединение

27

22

Стамболийски, Кричим
и Перущица

30

Медковец

22

Хисаря

22

Чипровци

22

Лъки

22

Сопот

27

ПАЗАРДЖИК
Батак

17

Белово

22

Брацигово

22

Велинград

22

Лесичово

22

Пазарджик

22

Панагюрище

17

РАЗГРАД
Завет

27

Исперих

27

Кубрат

27

Лозница

27

22

Разград

27

Пещера

22

Самуил

27

Ракитово

28

Цар Калоян

27

Септември

28

Стрелча

17

18

ПЕРНИК

РУСЕ
Борово

27

Бяла

27

Ценово

27

Брезник

22

Земен

22

Ковачевци

22

Две могили

27

Перник

22

Иваново

27

Радомир

22

Сливо поле

27

Трън

22

Ветово

27

Русе

27

ПЛЕВЕН
Белене

27

Гулянци

27

Долна Митрополия

27

Долни Дъбник

19

СИЛИСТРА
Алфатар

27

27

Главиница

27

Искър

27

Дулово

32

Кнежа

27

Кайнарджа

27

Левски

27

Силистра

30

Никопол

27

Ситово

27

Пордим

27

Плевен

27

Тутракан

28

Червен бряг

27

ПЛОВДИВ

20

СЛИВЕН
Сливен

22

Твърдица

17

Асеновград

22

Брезово

22

Нова Загора

27

Калояново

27

Котел

22

С Т Р.
№ по
ред
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Област/община

Предложение, лв./дка

ВЕСТНИК
№ по
ред
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Предложение, лв./дка

Област/община
Попово и Опака

27

27

Омуртаг

27

Борино

22

Антоново

27

Девин

22

Доспат

27

Златоград

22

Мадан

22

Неделино

22

Рудозем

27

Смолян

22

Чепеларе

27

22

СОФИЯ-ГРАД

22

23

СОФИЯ ОБЛАСТ

21

СМОЛЯН
Баните

ОСЗ Пирдоп

22

ОСЗ Сливница

22

ОСЗ Своге

22

ОСЗ Самоков

27

26

Любимец

22

ОСЗ Костенец

22

ОСЗ Копривщица

27

ОСЗ Ихтиман

27

27

ОСЗ Етрополе

24

ОСЗ Елин Пелин

22

ОСЗ Драгоман

22

Маджарово

17

Минерални бани

22

Симеоновград

22

Свиленград

22

Тополовград

17

Ивайловград

17

Хасково

22

Харманли

22

Димитровград

22

28

22

ШУМЕН
Венец

22

Върбица

22

Велики Преслав

22

Каспичан

22

Каолиново

22

Никола Козлево

22

Нови пазар

22

Смядово

22

Хитрино

22

Шумен

22

ЯМБОЛ

ОСЗ Горна Малина

22

ОСЗ Годеч

22

Болярово

22

ОСЗ Ботевград

22

Елхово

22

ОСЗ Божурище

22

Стралджа

22

Тунджа

22

СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора

25

Братя Даскалови

25

Гурково

25

Гълъбово

25

Казанлък

25

Мъглиж

25

Николаево

25

Раднево

25

Чирпан

25

Павел баня

25

Опан
25

22

Стамболово

ОСЗ Правец
ОСЗ Костинброд

ХАСКОВО

25

ТЪРГОВИЩЕ
Търговище

27

Ямбол

22

Приложение № 2
към т. 1
Начална тръжна цена за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
Трайни насаждения

Гратисен период,
год.

Ло з ови насаждения
3

Период на плододаване
год.

лв./дка

4 – 7

40

8 – 20

60

за останалия период
на плододаване

40

БРОЙ 32
Трайни насаждения
Овощни насаждения –
семкови, костилкови, черупкови

ДЪРЖАВЕН
Гратисен период,
год.
4

Период на плододаване
год.
5 – 7

за останалия период
на плододаване
Ягодоплодни
култури
Етеричномаслени култури – роза,
мента, лавандула, шипка
и др.
Култивирани
билки –
срок на предоставяне –
5 години

2

3

1

Калифорнийски аспержи
срок на предос та вяне – 15 години

3

лв./дка
30

45

за периода
на плододаване

45

за периода
на плододаване

30

2 – 5

22

4 – 12

47

13 – 15

30

ВЕСТНИК

в землището на с. Бистра, с. Голямо Соколово,
с. Ралица и с. Съединение, община Търговище,
област Търговище, и хидромелиоративна инфраструктура, включена в активите на „Напоителни
системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Бистра“, с. Бистра, да извърши предвидените от закона действия по процедурите на
чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения за
напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Якимов – директор на дирекция
„Хидромелиорации“.

2839

Продължителността на периода на плододаване
за отделните видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за
базисните цени на трайните насаждения, приета
с ПМС № 151 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991;
изм., бр. 107 от 2000 г.).
2807
ЗАПОВЕД № РД-09-164
от 7 март 2013 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 и 3 от Закона за сдружения
за напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г.
на министъра на земеделието и храните и докладна
записка № 93-2724 от 7.03.2013 г. от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Бистра“, с. Бистра, община
Търговище, област Търговище, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция
на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения;
доставяне и разпределение на водата за напояване;
отвеждане на излишната вода от земеделските
земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието
на земеделските земи; рибовъдство и развъждане
на водоплаващи пгици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 9348 дка земеделски земи, разположени

С Т Р. 1 9

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-490
от 20 март 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба вх. № 94-Х-22 от 11.03.2013 г. от Христина
Викторова Миленкова да бъде извършена промяна
на служебния адрес и телефонен номер нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно служебния
адрес и телефонен номер на синдика Христина
Викторова Миленкова, като вместо „София 1404,
ул. Драгалевска 23 – 29Б, ет. 5, ап. 21, тел. 02/862
2430“ да се чете „София, ул. Граф Игнатиев 7А,
ет. 2, тел. 0888 953 011“.

2777

Министър:
Др. Йорданов

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 93
от 29 януари 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 2 от заседание, проведено
на 17.01.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 7173 от 28.12.2012 г., издаден от
ИЦ „Алми тест“ – ООД, София, и експертно
мнение от Мая Стойчева – ръководител на ИЦ
„Алми тест“, установяващи, че изпитаната лятна

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

детска количка, тип чадър с козирка, модел QX1021, баркод 0 274623 000031, тръбна алуминиева
конструкция на шасито с 4 двойки колела със
застопоряващ механизъм на задните две, с дамаска 100 % полиестер, козирка в тъмносин цвят
(подвижна), основния корпус – светлосиня дамаска
с бели и тъмносини кръгове, с черна гумена степенка за крачетата, с 5-точков колан в тъмносин
цвят – широчина 2 см, предлагаща се единична
полиетиленова опаковка (с описание и снимков
материал, публикувани на интернет страницата
на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в
БДС EN 1888:2003/ А1, А2, А3: 2006 „Предмети за
отглеждане на малки деца. Превозно средство с
колела за малки деца. Изисквания за безопасност
и методи на изпитване“, по следните показатели:
а) по т. 6.6.1 – в защитеното пространство има
точки на срязване и притискане между твърди
елементи, които са в движение един спрямо друг
и могат да се доближат на разстояние, по-малко
от 12 mm – това представлява риск от прищипване
на детските пръсти между сенника на количката
и стопера на металната конструкция;
б) по т. 6.2.3 – няма уточнена възраст на детето, за която е предназначена количката; това
може да доведе до ползване на количката за
деца под 6 месеца, която е неподходяща за тази
възрастова група;
в) по т. 7.2.2.3 – количката не издържа изпитването за стабилност, което представлява риск от
преобръщане на количката и нараняване на детето;
г) по т. 11 – блокиращите механизми не изпълняват изискванията за непълно разгъване и
непреднамерено освобождаване; това представлява
риск от неконтролирано и непреднамерено сгъване
на количката по време на употреба и нараняване
на детето;
д) по т. 19 – не издържа изпитванията; количката няма маркировка, върху която да се проведат
изпитванията;
е) по т. 21 – не издържа изпитванията; количката няма маркировка и инструкция за употреба
на български език,
поради което стоката е опасна за здравето
на потребителите, тъй като съществува риск от
нараняване на децата, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на лятна детска количка, тип чадър с козирка,
модел QX-1021, баркод 0 274623 000031, тръбна
алуминиева конструкция на шасито, с 4 двойки
колела със застопоряващ механизъм на задните две,
с дамаска 100 % полиестер, козирка в тъмносин
цвят (подвижна), основния корпус – светлосиня
дамаска с бели и тъмносини кръгове, с черна
гумена степенка за крачетата, с 5-точков колан в
тъмносин цвят – широчина 2 см, предлагаща се
единична полиетиленова опаковка, представляваща сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда,
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите

ВЕСТНИК
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в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

2828

Председател:
В. Златев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 566
от 8 март 2013 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 № 63 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ъгъла на ул. Бесарабия 9
и ул. Стоян Попов, кв. 261, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 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 13.05.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 567
от 8 март 2013 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 № 63 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, София, ж.к. Левски – зона Г, кв. 21, до бл. 27, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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 10.05.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2900

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 568
от 8 март 2013 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 № 63 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение – сладкарница, София, ж.к. Хаджи
Димитър, до бл. 33 и бл. 34, бул. Владимир Вазов
112, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 106 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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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 13.05.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

2901

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 570
от 8 март 2013 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 № 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 9.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-8, София, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул.
47, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 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 7.05.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 573
от 8 март 2013 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 № 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 9.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II-902, 903,
904, София, кв. Враждебна, ул. 47, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 95 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9500 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 7.05.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 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
9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.

2903

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 212
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Априлци, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета за електро- и ВиК захранване за обект: „Хеликоптерна площадка за борба
с горски пожари“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Ловеч, чрез Община Априлци.
Председател:
П. Колева

2778

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 19-16
от 29 и 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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Одобрява изменението на ПУП – план за улична регулация на обслужваща улица о.т. 872 – о.т.
873 между кв. 9 и кв. 19 по плана на комплекс
„Изгрев“, Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.

2783

Председател:
С. Маджарова

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 8
от 4 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с § 124 ЗИДЗУТ и Заповед № 1329
от 20.07.2012 г. на кмета на община Върбица Общинският съвет – гр. Върбица, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 043003 и ПИ 000020,
масив 43, в землището на с. Менгишево, община
Върбица.
Проектът е разгледан и приет с решение по т. 1
от протокол № 4 от 19.02.2013 г. от ОбЕСУТ – Върбица, съгласно:
– приложените в проекта: схеми, комуникационно-транспортен план за пътна връзка и парцеларните планове за елементите на техническата
инфраструктура, чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение;
– писмо изх. № 6515 от 6.11.2012 г. от РИОСВ –
Шумен;
– Решение № КЗЗ-02 от 29.01.2013 г. на Министерството на земеделието и храните, Комисия
за земеделските земи, за утвърждаване площадка
(трасе) за горепосочения обект;
– здравно заключение с изх. № ЗК-174 от
25.01.2013 г. на РИОКОЗ – Шумен.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Шумен.

2820

Председател:
К. Хасан

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 683
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
от Закона за горите Общинският съвет – Димит
ровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за обект:
„Външен водопровод от шахта № 1 на съществуващ водопровод до имоти № 000645 и № 000579
от картата на възстановената собственост за
землище гр. Меричлери, преминаващо през общински поземлени имоти, с дължина на трасето
1044,79 м и общ сервитут 4826 кв. м, така както
е показано в графичната част на проекта и регистрите към него.
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ДЪРЖАВЕН

2. Възлага на кмета на общината при спазване
изискванията на ЗУТ и ЗГ да учреди сервитут за
преминаване през общинските имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Димитровград пред Административния съд – Хас
ково.

2908

Председател:
Ст. Димитров

РЕШЕНИЕ № 685
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
от Закона за горите Общинският съвет – Димит
ровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе за обект:
„Външно кабелно електрозахранване на базова
станция НКV 0131“ на „Мобилтел“ – ЕАД, в поземлен имот 001097, местност Ханчето, землище
с. Крепост, преминаващо през общински поземлен имот 001217 с н.т.п. „широколистна гора“ и
000401 – общински път с общ сервитут 3556 кв.
м, така както е показано в графичната част на
проекта и регистрите към него.
2. Възлага на кмета на общината при спазване
изискванията на чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за
горите да учреди сервитут за преминаване през
общинските имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Димитровград пред Административния съд – Хас
ково.

2909

Председател:
Ст. Димитров

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 478
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за въздушно електропроводно отклонение 20 kV за захранване на мачтов
трафопост в ПИ № 015001, 0158002, стопански двор
през ПИ № 022002, пасище, мера в землището на
с. Овчарово.

2877

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 479
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – пар-
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целарен план (ПУП – ПП) за подземен електропровод 20 kV за захранване на ПИ № 026095
през ПИ № 21083.114, полски път в землището
на с. Победа.

2878

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 480
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за свързващ подземен
електропровод 20 kV за ветроенергиен парк
„Норекс Царевец“ в землищата на с. Царевец,
с. Стефан Караджа и с. Генерал Колево.

2879

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА К АРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 817
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 109, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 ЗУТ и § 8 от преходните разпоредби
на ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
ел. и В и К схеми за захранване на ПИ 171001,
местност Стопански двор, землище с. Розино.
Подробният устройствен план предвиж да
за ПИ 171001 да се образува нов урегулиран
поземлен имот 171001 – цех за производство на
екопелети в местността Стопански двор, землище с. Розино, и застрояване в тях при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията.
Устройствена зона Пп.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

2854

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 49
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
з а з ас т р оя ва не н а неу р ег у л и ра н по з ем лен
имот № 1672, кадастрален район 27 по плана
на новообразуваните имоти в землището на
гр. Кърджали.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

2910

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 50
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 1459, кадастрален район 27 по плана на ново
образуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

2911

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 51
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 1390, кадастрален район 27 по плана на ново
образуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
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РЕШЕНИЕ № 53
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулирани поземлени имоти
№ 40909.3.11, № 40909.3.13 по кадастралната карта
на гр. Кърджали, и имот № 000239 по картата
за възстановена собственост в землището на
с. Опълченско, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа

2914

РЕШЕНИЕ № 54
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулиран поземлен № 000229
по картата за възстановена собственост в землището на с. Брош, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа

2915

ОБЩИНА ЛОМ

РЕШЕНИЕ № 52
от 5 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 020053 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Сипей, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

РЕШЕНИЕ № 278
от 21 декември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Лом, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за ПИ 44238.508.10 за
проектиране и изграждане на главен канализационен колектор DN300 в обхвата и ограничителна
строителна линия на републикански път ІІІ-114 в
участъка между гр. Лом и кв. Момин брод.
2. Одобрява ПУП – ПП за ПИ 44238.1347.190 за
проектиране и изграждане на главен канализационен
колектор DN300 в обхвата и ограничителна строителна линия на общински път в участъка между
гр. Лом и кв. Младеново.
3. Одобрява ПУП – ПП за ПИ 44238.130.21
за проектиране и изграждане на отливен канал
DN1400 в обхвата и ограничителна строителна линия
на общински път в участъка между гр. Лом и р. Лом.

Председател:
Р. Мустафа

Председател:
Ст. Панталеев

2912

2913

Председател:
Р. Мустафа
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 316
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 5 от протокол № 1
от 10.01.2013 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 2 от 4.03.2010 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на
поземлен имот № 000417 в землището на с. Селце,
община Мъглиж, с възложител Христофор Славчев
Славов.
Планът е изработен във връзка с разделяне на
имота на части и промяна предназначението на
имота „За жилищно строителство“. Във всеки от
новообразуваните имоти се предвижда свободно
малкоетажно застрояване с жилищно предназначение при следните параметри:
– височина – до три етажа Н=10,00 м;
– плътност на застрояване – 60 %;
– коефициент на интензивност на застрояване – 1,2;
– плътност на озеленяването – 40 %.
За осигуряване на транспортния достъп на
новообразуваните имоти се предвиждат вътрешноплощадкови улици. За част от имотите се осигурява транспортен достъп от улица в регулацията
на с. Селце чрез преминаване през съседен имот
съгласно договор.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
2782

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 45
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2
ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, одобрява ПУП – ПРЗ и
схемите към него за район „Запад“, представляващ
територията, заключена между бул. Александър
Стамболийски, бул. Христо Ботев, ул. Панайот
Волов и ул. Проф. Иван Батаклиев – Пазарджик.

2781

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 13-ОА-654
от 18 март 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 150, ал. 6 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 10,
чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 2,
чл. 130, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ, Заповед

ВЕСТНИК
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№ 12-ОА-2650 от 29.10.2012 г. за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна
инициатива, издадена от кмета на Община Пловдив,
§ 124 ЗИДЗУТ и чл. 67 от Закона за енергетиката
и протокол № 9, т. 7 от 27.02.2013 г. на ЕСУТ при
Община Пловдив нареждам:
Одобрявам ПУП – план-схема към комплексен
проект за инвестиционна инициатива на обект:
„Разпределителен и присъединителен топлопровод
от камера № 14-3 на ул. Ген. Данаил Николаев до
административната сграда на Община Пловдив
„Стефан Стамболов“ – Пловдив“.
Новопроектираният топлопровод е продължение на съществуващ топлопровод ∅ 529 × 7 mm,
разположен в бетонов канал под ул. Ген. Данаил
Николаев. Разпредителният топлопровод преминава
последователно по следните улици: от ул. Ген. Данаил Николаев; бул. Руски; пресича бул. Руски; ул.
Васил Друмев; ул. Александър Екзарх; ул. Божидар
Здравков; ул. Виктор Юго; ул. Петко Ю. Тодоров; ул.
Петьофи; ул. Густав Вайганд; пресича ул. Преслав,
отклонява се към пл. Гроздов пазар; ул. Дондуков;
пресича ул. Тодор Каблешков; продължава в южното
платно на ул. Дондуков и завършва при пресичането на ул. Дондуков с ул. Найден Геров – следва
присъединителен топлопровод по ул. Лавеле до
административната сграда на Община Пловдив на
пл. Стефан Стамболов.
Трасето на топлопровода минава изцяло в обхвата
на уличната регулация – публична общинска собственост, като се спазват разпоредбите на Наредба
№ 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени места,
Наредба № 15 от 2004 г. за техническите правила
и нормативи за проектиране и експлоатация на
обектите и съоръженията за производство, пренос и
разпределение на топлинна енергия и Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
На основание чл. 148 и 150 ЗУТ е издадено
Разрешение за строеж № 52 от 18.03.2013 г.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ чрез
кмета на Община Пловдив пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

2865

Кмет:
И. Тотев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 294
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Полски Тръмбеш, реши:
Одобрява частично изменение на ПУП (регулационния план) – дворищната и уличната
регулация относно: ПИ кад. № 57354.300.2077 по
КККР (ПИ 2077 oт стр. кв. 25 по ПУП – ЗРП) и
поземлени имоти пл.№ ПИ 2000; ПИ 2001; ПИ
2002, ПИ 2003, ПИ 331, ПИ 332, ПИ 334, ПИ 373,
ПИ 374 и ПИ 1655 от стр. кв. 25 по ПУП – ЗРП
на гр. Полски Тръмбеш и ул. Оборище (ПИ
кад. № 57354.300.2556 по КККР), както следва:
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1. Отпада проектна улица – тупик с о.т. 6566-67-80-81-78, съгласно проекта за изменението.
2. Улица „Оборище“ (ПИ кад. № 57354.300.
2556 по КККР) в участъка от о.т. 47- о.т 47а се
урегулира по фактически изграденото, по кафявите линии, щриховки, координати на подробните
точки и съгласно проекта за изменението.
3. Отпада п. II – за „К ЖС“ от стр. кв. 25 и
отреждането на поземлените имоти и частите
от тях, попадащи в п. II.
4. Отпада отреждането на п. III „За детски
дом“ от стр. кв. 25 по ПУП – РП на гр. Полски
Тръмбеш.
5. Отпада п. IV 332 – малкоетажно жилищно
застрояване.
6. Поземлени имоти ПИ кад. № 57354.300.2077
по КККР (ПИ 2077 oт стр. кв. 25 по ПУП – ЗРП)
и поземлени имоти пл.№ ПИ 2000; ПИ 2001;
ПИ 2002; ПИ 2003, ПИ 331, ПИ 332, ПИ 334,
ПИ 373, ПИ 374, ПИ 334 и ПИ 1655 от стр. кв.
25 по ПУП – ЗРП на гр. Полски Тръмбеш, се
урегулират (УПИ) по имотните си граници, по
кафявите линии и щриховки и координати на
чупките съгласно проекта за изменението и с
отреж дане съгласно фактическото ползване,
както следва:
– ПИ кад. № 57354.300.1655 по КККР – УПИ
VIII 1655 в стр. кв. 33 по ПУП – ПР, малкоетажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.373 по КККР – УПИ
VII 373 в стр. кв. 33 по ПУП – ПР, малкоетажно
жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.374 по КККР – УПИ
IX 374 в стр. кв. 33 по ПУП– ПР, малкоетажно
жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.2077 по КККР – УПИ
XXXII 2077 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, „Общественообслужващи дейности”;
– ПИ кад. № 57354.300.2002 по КККР – УПИ
XXXIII 2002 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоeтажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.332 по КККР – УПИ
XXXIV 332 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоeтажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.2003 по КККР – УПИ
IV 2003 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоетажно
жилищно застрояване;
– ПИ кад.№ 57354.300.331 по КККР – УПИ
V 331 в стр. кв.25 по ПУП – ПР, малкоeтажно
жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.333 по КККР – УПИ
ХХIХ 333 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоетажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.334 по КККР – УПИ
ХХVIII 334 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоетажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.2000 по КККР – УПИ
ХХX 2000 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малко
етажно жилищно застрояване;
– ПИ кад. № 57354.300.2001 по КККР – УПИ
III 2001 в стр. кв. 25 по ПУП – ПР, малкоетажно
жилищно застрояване.

2822

Председател:
Е. Енчев
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ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 20
от 15 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Своге, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване с цел промяна предназначението на земеделски земи за строителство на
фотоволтаична електрогенераторна система, свързана
към електроразпределителната мрежа, с инсталирана мощност 30 kW, разположена в поземлен имот
№ 000646, м. Гранище, с. Луково, Софийска област.
Председател:
А. Манолов

2855

РЕШЕНИЕ № 37
от 1 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 в съответствие с § 124 ПЗРЗУТ (обн.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Общинският съвет – гр. Своге, одобрява ПУП – ПП
като част от КПИИ за обект: „Изграждане на
подземно кабелно трасе с цел присъединяване на
обект „МВЕЦ „Прокопаник“ към съществуваща
електропроводна линия ВЛ 20 kV „Редина“ в поземлени имоти № 073042, 000241, 000091 и 095001
по КВС на с. Редина, община Своге, Софийска
област, и урегулиран поземлен имот (УПИ) I-2276
„За обслужваща и търговска дейност“ в кв. 176 по
ПУП на гр. Своге, Софийска област.
Председател:
А. Манолов

2880

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 103
от 11 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 3
и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сопот, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе за
кабелно захранване на ниско напрежение за обект:
„Обществено обслужване“, захранващо ПИ № 103.17,
местност Малкия друм, землище гр. Сопот, община Сопот“, трасето е с обща дължина 370 л. м и
преминава през ПИ 68080.503.4 – електроенергийно
производство – частна държавна собственост, ПИ
68080.100.337 – полски път – публична общинска
собственост, ПИ 68080.103.136 – І клас път – публична общинска собственост, ПИ 68080.103.102,
ПИ 68080.103.106 и ПИ 68080.104.106 – местни
пътища – публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

2853

Председател:
М. Кацарова
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ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ № 334
от 28 февруари 2013 г.

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 261
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, одобрява ПУП – парцеларен план за проектиране благоустрояване на полски път с площ
от около 3522 кв.м земеделска земя, собственост
на Община Твърдица, за изграждане на подобект:
„Довеждащ колектор, водопровод, телефон и ел.
кабел до ПСОВ – гр. Твърдица, и благоустрояване
на полски пътища“ в землището на гр. Твърдица,
имоти № 72165.194.847 и 72165.195.847 за нуждите
на обект „Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, ПСОВ и
ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа
на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен“. Общата площ на засегнатите от сервитута на
довеждащите комуникации е 3522 кв.м, попадащи
изцяло в ПИ 72165.194.847 и ПИ 72165.195.847,
полски пътища – собственост на Община Твърдица.

2779

Председател:
И. Петров

РЕШЕНИЕ № 262
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Твърдица, одобрява ПУП – парцеларен план за
проектиране на подобект: „Канализационна мрежа – кв. Козарево – гр. Твърдица“, за изграждане
на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, ПСОВ и
ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа
на гр. Твърдица“, с обща дължина на трасето
996,94 м, като дължината на трасето в земеделски земи е 975,36 м, а в урбанизирана територия – 21,69 м. Трасето на канализационната мрежа
извън границата на урбанизираната територия
преминава през ПИ № 72165.39.3, 72165.38.266,
72165.39.182, 72165.39.262, 72165.68.264, 72165.362.223
и 72165.362.221, землище гр. Твърдица, община
Твърдица, област Сливен, с обща площ на сервитута 5,619 дка. Разположените по трасето 22 шахти
с обща площ за промяна предназначението на
22 кв. м от сервитутната зона на канализационната
връзка попадат в ПИ № 72165.38.266, 72165.39.262,
72165.68.264, 72165.362.223 и 72165.362.221, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

2780

Председател:
И. Петров

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
РЕШЕНИЕ № 333
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява ПУП – парцеларен план на
трасе на електропровод до имот 030023, с. Блатска.

2829

Председател:
М. Имамов
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява ПУП – парцеларен план
на трасе на подземен електропровод до имот
000186, с. Копривлен.
Председател:
М. Имамов
2830

ОБЩИНА С. БАНИТЕ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № РД-65
от 1 март 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 146,
взето с протокол № 20 на редовно заседание
на Общинския съвет – с. Баните, проведено
на 15.02.2013 г., нареждам да бъдат закрити:
ЦДГ – с. Дрянка, с БУЛСТАТ № 0 0 0610384;
ЦДГ – с. Стърница, с БУЛСТАТ № 000611002;
ЦДГ – с. Вишнево, с БУЛСТАТ № 000611326;
ЦДГ – с. Вълчан дол, с БУЛСТАТ № 000611333;
ЦДГ – с. Загражден, с БУЛСТАТ № 000611536.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евелина Кадиева – заместник-кмет на
община Баните.
Кмет:
Р. Данаилов
2821
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че e издадена
Заповед № РС-13 от 12.03.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-47 от 17.09.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
„А2 АМ Хемус СОП – пътен възел „Яна“ от км
0+000 до км 8+460“, в обхвата на одобрения
подробен устройствен план – парцеларен план,
със следната забележка за: Кръгово кръстовище
и пътна връзка под АМ „Хемус“ при км 0+832
съгласно одобрените технически проекти, неразделна част към заповедта, и при спазване
на забележките на „Улично осветление“ – ЕАД,
София, от 8.03.2013 г. и т. 2 от забележките на
„Софийска вода“ – АД, от 28.12.2012 г. с допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издадената заповед подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
2882
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14. – Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл. 12,
ал. 1, т. 5 от Закона за гарантиране на влоговете в банките обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2012 г.

Хил. лв.

31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

1 580 969

1 325 340

848 696

558 357

-

366

731 395

765 737

802

828

76

52

OБЩО ПАСИВИ

49

63

НЕТНИ АКТИВИ

1 580 920

1 325 277

OБЩО АКТИВИ
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания от банки
Ценни книжа на разположение за продажба
Имоти и оборудване
Нематериални и други активи

Отчет за резултата от дейността на ФГВБ за годината, завършваща на 31 декември 2012 г.
Хил. лв.
31.12.2012 г.

31.12.2011 г.

Резултат за годината

243 351

225 476

Премийни вноски

218 713

195 448

27 231

31 063

27 032

26 796

3

2 857

196

1 410

(1 134)

366

(1 141)

339

7

27

(1 459)

(1 401)

12 292

(1 139)

Доходи от инвестиции
•

Приходи от лихви по ДЦК

•

Приходи от лихви по депозити

•

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж
на ДЦК

Други доходи/(загуби), нетно
•

Нетни печалби/(загуби) от преоценка
операции в чуждестранна валута

•

Лихви за забава

и

Общи административни разходи
Други компоненти на нетните активи
Промяна в справедливата стойност на финансови активи
на разположение за продажба
•

Печалби/(загуби), възникнали от преоценки
през годината

12 400

(176)

•

Намалени със: корекция от прекласификация
на (печалби)/загуби, включени в резултата за
текущата година

(108)

(963)

255 643

224 337

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

Председател на УС:
Р. Николов

2874

Главен счетоводител:
Св. Суванджиева

БРОЙ 32

ДЪРЖАВЕН

7. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на
докторанти платена форма на обучение. От 5.04
до 5.06.2013 г. кандидатите подават следните
документи до ректора на СУ „Св. К лимент
Охридски“:
1. Заявление по образец.
2. Автобиография.
3. Ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Завършилите
при степенна структура на обучение представят
копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“
и „магистър“ и приложенията към тях.
4. Документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидат-докторантски конкурс
(30 лева за първи изпит по специалност и 30 лева
по западен език) – плащането се извършва в
касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) или по банков път: сметката
на СУ „Св.Климент Охридски“ е:
Българска народна банка – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“
Вносител: кандидат-докторантът.
Задължителната информация, която трябва
да съдържа банковият документ, е: трите имена,
ЕГН, град по местоживеене, факултета, към
който е обявена докторантурата и кандидатдокторантската такса.
Таксата се внася във всеки клон на банка
по избор.
Всички документи се представят приложени в
папка и се приемат в 214 кабинет, ректорат – Северно крило, тел: 8462185, 9308445.

Предложение

за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, платена
форма на обучение за учебната 2012/2013 г.

№

Шифър

Докторска
програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

Факултет по начална и предучилищна педагогика

1.

1.2.

Педагогика
(С п е ц и а л н а
п е д а г о г и к а)
с обу чение
на английски
език

5

2896
12. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене и уредостроене в Пловдив за доцент, висше
училище, в професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, научна
специалност „Проектиране и конструиране на
автоматични и пилотирани летателни апарати“ – един, за нуждите на катедра „Транспортна
и авиационна техника и технологии“ със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
2844
4 42 . – Мед и ц и нск и я т у н и вер си т е т – Со фия, Факултет по обществено здраве, обявява
конкурс за един професор в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по
професионално направление 7.4. „Обществено
здраве“ и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията“ за Катедрата по медицинска етика
и право със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет
по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2
9432 304 (деканат на ФОЗ).
2845
471. – Европейският политехнически университет, Перник, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника (Цифрова микроелектроника) за нуждите на катедра „Комуникационна
и компютърна техника“ – 1 място, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискване към кандидатите е да владеят
и да могат да преподават на английски език.
Документи се подават в офис „Докторанти и
развитие на академичния състав“ на Европейския политехнически университет – Перник,
п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел.
+359 76 600773.
2804
68. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина за: професори по: Анестезиология
и реаниматология (03.01.38) за нуждите на катедра „Анестезиология и реанимация“ – един;
Акушерство и гинекология (03.01.45) за нуждите
на катедра „Акушерство и гинекология“ – един;
Урология (03.01.42) за нуждите на катедра „Урология“ – един; Анатомия, хистология и цитология (03.01.02) за нуждите на катедра „Анатомия,
хистология и ембриология“ – един; Ортопедия и
травматология (03.01.40) за нуждите на катедра
„Ортопедия и травматология“ – един; Ревматология (03.01.18) – един, и Вътрешни болести
(03.01.13) – един за нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, със срок 2
месеца; доцент по Епидемиология (03.01.29) за
нуждите на катедра „Епидемиология и медицина
на бедствените ситуации“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават лично в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а,
4002 Пловдив, справки – тел. (032)602 224, имейл
адрес: nauchen.otdel@gmail.com.
2819
138. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор в област на висше образование
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4. „Природни науки, математика и информатика“,
професионално направление 4.5. „Математика“
и научна специалност 01.02.01 „Теоретична механика“ за нуждите на научно структурно звено
„Механика на дискретни системи“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
2897
139. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност
професор в област на висше образование 4.
„Природни науки, математика и информатика“,
професионално направление 4.5. „Математика“
и научна специалност 01.01.13 „Математическо
моделиране и приложение на математиката в
механиката на деформируемото твърдо тяло“ за
нуждите на научно структурно звено „Механика
на деформируемото твърдо тяло“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Института
по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,
тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.
2898
42. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за „професор“ в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Хематология и преливане
на кръв“ за нуждите на Консултативно-диагностичен блок – един, към СБАЛХЗ със срок за
подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно
изискванията на раздел III ЗРАСРБ се подават в
отдел „Човешки ресурси“ 1756, ул. Пловдивско
поле 6, телефон за контакти: 02/9701-170.
2929
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
на кв. 1 от в.з. Бояна и кв. 1а от м. Национален
киноцентър в граници: ул. Кумата, ул. Радецки,
ул. Розариум и ул. Лескова гора, който е изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
2762
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък
СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км
8+460 – препроектиране на селскостопански
път на км 1+990, попадащ във водно препятствие – нов км 1+965, землище Долни Богров,
който е изложен в район „Кремиковци“. Заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“.
2789
19. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Хемус“, участък
СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км
8+460 – реконструкция на ЕЛ 110 kV при км
1+649 и реконструкция на Деривация при км
5+378, землище София и землище Долни Богров,
който е изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Кремиковци“.
2790
14 . – Общ и н а Асеновг р а д н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ – стадион, игрище, зеленина, и ПУП – ПР за УПИ
ІІІ – ел. коридор в кв. 23; УПИ І – читалище,
кметство, зеленина, и УПИ ІІ – училище в кв. 22
и улица с о.т. 96 – о.т. 97 по регулационния план
на с. Боянци. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в Информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2787
9. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
на кабел НН 3Х10КВ от ел. табло до ПИ 018023,
м. Усоето, землище с. Краище, община Белица,
с възложител: Бранимир Ламбиев. Сервитутната
ивица по оста на трасето е с широчина 6 м, по
3 м от двете страни. Трасето на електрическия
кабел е с дължина 149,50 м и минава през имоти, землище на с. Краище, община Белица, м.
Усоето, ЕК АТТЕ 39270: имот 39270.1.1555 – улица – собст веност на Общ ина Белица; имо т
39270.16.12 – пасище, мера – собственост на Община Белица; имот 39270.16.13 – нива – собственост на Община Белица; имот 39270.16.14 – пасища, мера – собственост на Община Белица; имот 39270.16.8 – нива – собственост на
Община Белица; имот 39270.16.10 – пасища,
мера – собственост на Община Белица; имот
39270.18.2 8 – п ът – с обс т венос т на Общ и на
Белица. На основание чл. 128, а л. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул.
Георги Андрейчин 15.
2823
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2. – Община гр. Брезник, област Перник, на
основание чл. 30 ЗПСК обявява, че за периода
от 1.01 до 31.12.2012 г. е извършена продажба
на общински недвижим имот: УПИ ІІ-138 в кв.
1 по РП на с. Бегуновци с построената в него
едноетажна полумасивна сграда (бивше училище), продаден на Ивайло Димитров Илиев,
Брезник, за 10 700 лв., договорени са 10 500 лв.
инвестиции.
2741
8. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 1 и 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е издадено Разрешение за строеж № 1
от 11.03.2013 г. за строителство на обект „Ограда“ на част от УПИ II-13, 14, 43, 46, масив 42,
землище на с. Полски извор, община Камено
(поземлен имот № 000068 – частна общинска
собственост на община Камено), на основание
чл. 48, чл. 147, ал. 1, т. 7, чл. 148, ал. 1 и 3,
чл. 152, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
2717
8а. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 1 и 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изда дено Разрешение за ст роеж
№ 2 от 11.03.2013 г. за строителство на обект
„Ограда“ на УПИ I-47, масив 42, землище на
с. Полски извор, община Камено (поземлен имот
№ 000059 – частна общинска собственост на община Камено), на основание чл. 48, чл. 147, ал. 1,
т. 7, чл. 148, ал. 1 и 3, чл. 152, ал. 1 и чл. 153,
ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2718
34. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изготвен проект за ПУП – план за улична регулация за обслужваща улица от о.т. 102А до
о.т. 102Д между масив 57 и масив 58 в землището на кв. Долно Езерово, Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в кметството в кв.
Долно Езерово, Бургас. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
2784
34а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на захранващ ел. кабел до „Стрелкови
комплекс – с. Извор“ в имоти с пл. № 012080
и 012081 в землището на с. Извор. Проектът е
изложен за разглеждане в ТД „Зора“, Бургас. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
2785
32. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12
ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 516 от
29.02.2012 г. на кмета на общината, е приела проекти за изменение на плана на новообразуваните
имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 6
от 2.11.2012 г., както следва: 1. за промяна на
ПНИ и регистъра към него за НПИ № 503.895
по плана на с.о. Острица 1, землище кв. Банево,
община Бургас; 2. за промяна на ПНИ за НПИ
№ 167.1130, НПИ 167.456 и НПИ 167.1128 в с.о.
Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас;
3. за промяна на регистъра към ПНИ за НПИ
№ 142.112 по плана на с.о. Лозницата, землище
гр. Българово, община Бургас. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ до кмета
на общината. Проектите са на разположение в
стая 401 на общината.
2916
20. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларен план за линейни обекти – външно ел. захранване и водоснабдяване
за ПИ № 022004, местност Баира, землище на
с. Леденик, община Велико Търново. Проектът
се намира в общинската администрация, стая
520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2714
21. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – коригиран проект – план за регулация и застрояване,
промяна на уличната регулация на кв. 29 и 30
и обединяване на УПИ ІІ-175 и УПИ ІІІ-175
от кв. 29 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта да кмета на община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2715
642. – Община гр. Грамада, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе
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за прокарване на отклонение от обща мрежа на
техническата инфраструктура на кабелна линия
20 kV за обект „Силозно и складово стопанство“
в УПИ I-171028, кв. 171 по ПРЗ на гр. Грамада,
община Грамада, област Видин. Трасето преминава през ПИ № 171008 – „Друга селскостопанска територия“, и ПИ № 000017 – „Полски
път“. Проектът е изложен в техническата служба
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
и направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация.
2883
643. – Община гр. Грамада, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе
за изграждане на тръбопровод за напояване
на земеделска земя в ПИ № 198020 по КВС на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин.
Трасето преминава през ПИ № 000580 – „Полски
път“, и ПИ № 000581 – „Полски път“. Проектът е
изложен в техническата служба в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта и направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2884
43. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „За елементите на техническата
инфраструктура (електропровод) за захранване
на поземлен имот 075198, местност Азмака, зем
лище с. Кърнаре, преминаващо през поземлени
имоти 000176 – път ІІІ клас, държавна публична
собственост, и 000181 – полски път, публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската 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 администрация Карлово.
2856
6. – Община Ловеч, отдел „Уст ройствено
планиране и кадастър“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема за подземна канална мрежа за полагане на
оптичен кабел и прилежащите към нея съоръжения в ж.к. Здравец по плана на гр. Ловеч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до кмета на
община Ловеч. Проектът е изложен в сградата
на Община Ловеч – стая 227.
2713
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4 . – Общ и н а Мом ч и л г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Път Е 85 (І-5) „Кърджали – Маказа“ – ново строителство от км 343+200
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
к м 0+0 0 0 до к м 2+368 – преоткосиране, за
землищата на с. Балабаново, с. Върхари, с. Сед
лари, с. Садовица, с. Загорско и с. Птичар“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с
проекта в Община Момчилград и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
2885
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен ПУП – парцеларен план на трасе
на ел.захранване на обект: „Ферма за водорасли“, в ПИ № 000274, собственост на „А лгае
България“ – ЕООД, в землището на с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
2788
16 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ
водопровод с дължина 233 м от съществуващ
уличен водопровод до ПИ № 221009, преминаващ
през ПИ № 000431 – път IV клас, и през ПИ
№ 000488 – полски път, м. Червен дол по КВС,
землище с. Паталеница. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
2753
18 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасета
на напорен тръбопровод с дължина 240 м и
захранващ електропровод с дължина 41 м от
у казаните места на присъедин яване до ПИ
№ 010402, м. Горна авлия по КВС на землище с. Черног орово, п рем и на ва щ и п рез ПИ
№ 001075, 001367, 010395 – напоителни канали,
ПИ № 001368, 010398 – полски пътища, и ПИ
№ 010396 – път IV клас. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
2754
17. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о с нов а н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасета на електропровод с дължина 283 м и водопровод с дължина
790 м от указаните места на присъединяване до
ПИ № 180004 (проектен имот 180018), преминава-
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щи през ПИ № 000464 – полски път, ПИ № 000441
и ПИ № 000550 – ведомствени пътища, и ПИ
№ 000436 – републикански път III клас, по КВС
на землище с. Пищигово. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
2745
10. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план за части от кв. 199
и кв. 216, кв. Клуцохор, гр. Сливен. Проектът е
изложен в сградата на Община Сливен, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2716
10а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план за квартали с
номера от 507 до 513, м. Погребите, в регулационните граници на гр. Сливен. Проектът е
изложен в сградата на Община Сливен, стая 40.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2907
79. – Общ и на С л и во поле на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на следния подробен устройствен план,
разрешен с Решение № 214 от 20.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Сливо поле: парцеларен
план на инженерната инфраструктура – поливен
водопровод от УПИ І-112, квартал 7, с. Черешово, до ПИ 022002 по КВС на с. Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе. Проектът може
да бъде разгледан в стая 12 на сградата на Община Сливо поле, бул. България 26. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в 30-дневен срок от обнародването на
обявление в „Държавен вестник“.
2742
1. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Водопроводно отклонение до ПИ
№ 000110“, землище с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, отдел „УТ“, ет.
2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
2743
1а. – Общ и н а С у н г у р л ар е на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – пар-
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целарен план за обект: „Трасе на път IV-70049
с. Ска ла – с. Славянц и от к м 2+130 до к м
6+402“, минаващо през землищата на с. Скала и
с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургас.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2744
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Търговище, в обхват на кв. 195,
196, 197 и 198, с който отпада разширението на
ул. Граф Игнатиев в участъка от о.т. 665 до о.т.
670 и уличните регулационни линии се поставят
в съответствие със съществуващите имотни граници. Проектът може да бъде разгледан в стая
№ 14, ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2917
30. – Община с. Никола Козлево, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за УПИ
І – общ., ІІ – 114, кв. 19, УПИ ІІІ – общ., кв. 66,
и ок 38-35-36 и ок 37-35 по плана на с. Вълнари,
община Никола Козлево. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2857

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУ Т съобщава, че по оспорване
на А генция „Пътна инфраструкту ра” – София,
ч рез Облас т но п ът но у п ра влен ие – Бу ргас,
представлявано от Митко Иванов Порязов, е
образувано адм.д. № 633/2013 г. по описа на съда
с предмет Заповед № РД-16-1205 от 28.08.2008 г.
на кмета на община Поморие, с която е одобрен
подробен устройствен план (ПУ П) – план за
застрояване (ПЗ), в местност та Су хата река в
землището на с. Лъка, с който план имотът
се отреж да „За жилищно строителство“ при
устройствени показатели: К плътност – 40 %,
К и н т. – 1,2 , ма кси ма л на височ и на – Н – 10
м, и минимално озеленяване – 50 %, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнату ри, надписи и размери,
неразделна част от заповедта. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в производството по адм.д. № 633/2013 г.
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в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което трябва
да съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граж дани; 2. трите имена и лични я номер за ч у ж денец и адреса, за явен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае де бъде
конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмените доказателства, които
удостоверяват качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Делото е насрочено за разглеж дане на 12.06.2013 г. от 9,15 ч.
2930
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от София Николаева Василева-Цонкова на Решение № 551-6
по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), с
което е одобрен план за улична регулация на
с.о. Ваялар, с.о. Траката и с.о. Горна Трака в
частта на имоти 702 и 703. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
адм.д. № 179/2013 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5
ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от София
Николаева Василева-Цонкова жалба.
2846
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Георги
Николов Ников на Решение № 550-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), с което
е одобрен план за улична регулация на с.о. Акчелар в частта на имот 249. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по адм. дело № 104/2013 г. в едномесечен срок
от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на обжалвания акт,
както и за присъединяване към подадената от
Георги Николов Ников жалба.
2847
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 4493/2012 г. по оспор-
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ване, предявено от Николай Минев Николов
и Миню Николов Стоянов против Решение
№ 552-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, с което е одобрен план за
улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост – ПУП – ПУР
на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за
с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско
землище и СО Сълзица, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема в частта на
имоти № 123 и № 124 (нов № 1101), по отношение
на предвидената с ПУП – ПУР – задънена улицатупик от о.т. 2150 до о.т. 2305. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон,факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за
чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Николай Минев Николов и Миню Николов
Стоянов.
2886
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 116/2013 г. по оспорване, предявено
от Веселина Цакова Иванова против Решение
№ 550-6 по протокол № 10 от 26 и 27.07.2012 г. на
ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – план за
улична регулация на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост, на с.о. Акчелар, в
т. ч. схеми: схема за електронни и съобщителни
мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване,
схема за водоснабдяване и канализация, схема
за газоснабдяване, сборна схема на техническата
инфраструктура, схема за вертикално планиране
и транспортно-комуникационна схема, в частта
на ПИ 631. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
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за явен в съответната админист раци я, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Веселина Цакова Иванова.
2887
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 244/2013 г. по оспорване, предявено от Нели Николова Иванова и
Камен Николов Русев срещу Решение № 552-6
от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и
м. Кокарджа (ДВ, бр. 70 от 2012 г.), досежно
ПИ с идентификатор 10135.2551.489 по КК, ПИ
№ 489, кв.201 по ПУП – ПУР. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление за
конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят заявление до
Административния съд – Варна, което следва
да съдържа: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересувано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Нели Николова Иванова, Камен Николов Русев,
Стоян Ничев Стоянов.
2919
Административният съд – Пловдив – второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е оспорена разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с Решение
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№ 80, взето с протокол № 6 от 4.03.2003 г., на
Общинския съвет – гр. Пловдив, изменено и
допълнено с Решение № 92, протокол № 4 от
1.03.2012 г., по което оспорване е образувано
адм. д. № 3779 по описа за 2012 г. на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено
за 17.05.2013 г. от 10,30 ч.
2931
Варненският районен съд, VІІІ състав, призовава Фарход Мухиддинович Асадов, роден на
14.02.1984 г., гражданин на Република Узбекистан, с последен известен адрес Варна, ул. Петко
Момчилов 20, ет. 2, ап. 95, като ответник по
предявения от Мая-Вероника Тодорова Гълъбова
иск с правно основание чл. 49 СК за прекратяване с развод сключения между страните на
21.05.2012 г. в Балчик граждански брак, за което
е съставен Акт за сключен граждански брак
№ 0030 от 21.05.2012 г., по гр. дело № 2288/2013 г.
по описа на ВРС, VІІІ състав, да се яви във
Варненския районен съд на 6.06.2013 г. от 9,30 ч.
При неявяване на ответника ще бъде назначен
особен представител на основание чл. 48, ал. 2
ГПК за връчване на книжата.
2946
Габровският районен съд уведомява Панагиотис Кицикудис, роден на 8.05.1958 г., гражданин
на Република Гърция, сега с неизвестен адрес,
че в Габровския районен съд е подадена искова
молба с вх. № 84 от 7.01.2013 г., въз основа на
която е образувано гр.д. № 20/2013 г. по описа на съда със страни: ищец Детелина Пеева
Кутцикуди и ответник Панагиотис Кицикудис,
с правно основание чл. 49 СК. В едномесечен
срок ответникът Панагиотис Кицикудис да се
яви в съда, за да получи книжата или да упълномощи представител, да посочи съдебен адрес
по гр.д. № 20/2013 г., заведено от Детелина П.
Кицикудис, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2888
Габровският районен съд призовава Дияр
Джамал Карем Карем, гражданин на Република Ирак, роден на 13.08.1990 г. в Ал-Сюлеймания, Република Ирак, притежаващ личен
паспорт № Г2963305, издаден на 27.07.2009 г.
в гр. Багдад, Република Ирак, с валидност до
26.07.2017 г., сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.04.2013 г. в 9 ч. като ответник по
гр.д. № 420/2013 г., заведено от Десислава Ж.
Лаврентиева, за изслушване по реда на чл. 127а,
ал. 3 СК. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2889
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това съобщение ответника Шеймас
Огъстийн Самървил от Ирландия, роден на
9.05.1970 г. в Белфаст, Ирландия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Плевенския районен съд, за да
получи препис от искова молба и приложенията
по гр. д. № 988/2013 г. – V гр. състав – ПлРС,
заведено от Петя Бориславова Самървил от Плевен, ул. Шипка 27, вх. Б, ап. 5, против него за
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прекратяване на брака им на основание чл. 49,
ал. 1 СК. В случай че призованият не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2945
Радомирският районен съд, V състав, призовава Саджад Ахади с последен адрес Иран,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
30.04.2013 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 194/2013 г., заведено от дирекция „Социално
подпомагане“, гр. Радомир, по чл. 27, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
2858
Софийският районен съд, ГО, 40 състав,
съобщава на Али Авадала Салахат, с неизвестен по делото адрес, че по искова молба на
Анастасия Делчева Петкова е образувано гр. д.
№ 17124/2011 г. по описа на СРС, ГО, 40 състав,
и в двуседмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на СРС, бул. Драган Цанков 6,
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията към нея. В случай че не се яви
да получи книжата в указания срок, те ще се
приложат към делото и ще се считат за редовно
връчени. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2920
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 138/2013 г. по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност против Иван Недялков
Радков с постоянен и настоящ адрес Пловдив,
ул. Сливница 3, ет. 1, ап. 1, и Екатерина Георгиева Радкова с постоянен адрес Пловдив, ул.
Сливница 3, ет. 1, ап. 1, с което на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 ПЗРЗОПДНПИ се иска отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
508 552,08 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
от Иван Недялков Радков:
– Кафене, намиращо се на партерния етаж
в четириетажна с партерен и мансарден етаж
жилищна града, построена в груб вид в дворно място, съставляващо парцел Х, имот пл.
№ 1889 от кв. 624 по плана на V градска част на
гр. Пловдив, с площ 55,40 кв. м ведно със складово помещение № 8 с площ 12,70 кв. м, ведно
със съответните ид. части от общите части на
сградата, както и 30/154 ид.ч. от дворното място,
цялото 154 кв. м застроено и незастроено, с право
на ползване на продаваемите се ид.ч. от двора
в задната му част, намиращи се в Пловдив, ул.
Сливница 3, за сумата 15 509 250 (неденоминирани) лв., или 254,25 МРЗ, за кафене съгласно схема
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№ 24921 от 30.08.2012 г. на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.506.1024.1.11 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота: Пловдив, район „Северен“, п.к. 4000, ул.
Сливница 3, ет. 1, обект 11. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.506.1024,
предназначение на самостоятелния обект: за
обществено хранене, брой нива на обекта: 1, с
площ 55,40 кв. м, прилежащи части: съответните
идеални части от общите части на сградата, стар
идентификатор: няма, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма,
под обекта: няма, над обекта: 56784.506.1024.1.1,
ведно със складово помещение съгласно схема
№ 24923 от 30.08.2012 г. на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.506.1024.1.12 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК; адрес на
имота Пловдив, район „Северен“, п.к. 4000, ул.
Сливница 3, ет. 1, обект 12; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.506.1024,
предназначение на самостоятелния обект: за
склад, брой нива на обекта: 1, с площ 12,70 кв. м,
прилежащи части: съответните идеални части от
общите части на сградата, стар идентификатор:
няма, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 56784.506.1024.1.2, придобит
от Иван Недялков Радков с нотариален акт за
покупко-продажба № 67 от 26.01.1999 г., том 3,
дело № 675/99 г., вх. рег. № 862.
– Сумата в размер 2785,24 лв., представляваща крайно салдо по разплащателна сметка
№ 14390015 в лева в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с
титуляр Иван Недялков Радков.
– Сумата в размер 22,85 евро, равняващи се
на 44,69 лв., представляваща крайно салдо по
разплащателна сметка IBAN BG32 BPBI 7924
1464 3897 01 в евро в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, с титуляр Иван Недялков Радков.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Екатерина Георгиева Радкова и Иван Недялков Радков:
– Апартамент, по арх. проект тип „А“, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ 116,10 кв. м ведно с прилежащото му
складово помещение с полезна площ 16,60 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, намиращи се в жилищна сграда,
построена в УПИ ХІ-1889, от квартал 15 – нов,
квартал 624 – стар, по плана на квартал Победа – Марица, по плана на пета градска част
на Пловдив, ул. Сливница 3, целият с площ
154 кв. м, при граници на УПИ съгласно акт
за собственост: ул. Сливница, наследници на Д.
Павлов, а съгласно схема № 24919 от 30.08.2012 г.
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1024.1.1. по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
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№ РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота Пловдив, район
„Северен“, п.к. 4000, ул. Сливница 3, ет. 1, ап. 1;
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.506.1024, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива
на обекта: 1, с площ 116,10 кв. м, прилежащи
части: складово помещение с площ 16,60 кв. м
и съответните идеални части от общите части
на сградата, стар идентификатор: няма, ниво:
1, съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 56784.506.1024.1.2, под обекта:
56784.506.1024.1.11, над обекта: 56784.506.1024.1.3,
придобит от Иван Недялков Радков и Екатерина
Георгиева Радкова с нотариален акт за покупко-продажба № 62 от 20.09.2007 г., том 88, дело
№ 21007/2007 г., вх. рег. № 26216.
– Апартамент № 1, ет. 1 от жилищен блок
в Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 34, построен
върху държавна земя в УПИ ІХ и УПИ ХІV, в
квартал 310 – стар, квартал 151 – нов, по плана
на Пловдив, район „Централен“, при граници
на дворното място: УПИ VІІІ и улица, което е
със застроена площ 109 кв. м, ведно с избено
помещение № 3 с площ 10 кв. м, както и 11,90 %
ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху дворното място, в
което е построена сградата, а съгласно схема
№ 24917 от 30.08.2012 г. на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 56784.522.856.1.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на
имота Пловдив, район „Централен“, п.к. 4000,
ул. Кръстьо Пастухов 34, ет. 1, самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 56784.522.856,
п р ед на значен ие на с а мо с т оя т е л н и я о б ек т:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
с площ 109 кв. м, прилежащи части: избено
помещение с площ 10 кв. м и 11,90 % идеални части от общите части на сградата, стар
идентификатор: няма, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
56784.522.856.1.2, под обекта: 56784.522.856.1.10
и над обекта: 56784.522.856.1.4, придобит от
Иван Недялков Радков и Екатерина Георгиева
Радкова с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 193 от 8.08.2008 г., том 70,
дело № 17415/2008 г., вх. рег. № 22375.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
от Иван Недялков Радков:
– Сумата в размер 3856 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Фиат Типо“
с рег. № РА 0251 АВ, модел от м. 10.01.1992 г.,
закупен с договор на 31.08.2000 г.
– Сумата в размер 6056 лв. по пазарна стойност от продажбата на мотоциклет „Кавазаки 3Х
600“ с рег. № РВ 0867 Х, модел от м. 08.1999 г.,
придобит с договор на 10.07.2001 г.
– Сумата в размер 14 050 евро, равняващи
се на 27 479,41 лв., представляваща вземане на
Иван Недялков Радков на основание изпълнително дело № 00217 от 2012 г. по описа на Ч.С.И.
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Атанас Атанасов, издаден е изпълнителен лист
от 22.05.2012 г., по ч.гр.д. № 572/2012 г., 1-ви
н.с. по описа на РС – Карлово, във връзка със
сключен между Иван Недялков Радков и Кръстьо
Петков Ласков предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на 12.10.2009 г.
за ателие № 1.
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
вземане на Иван Недялков Радков на основание
сключен предварителен договор от 13.12.2006 г.
между Иван Недялков Радков и Радка Петрова
Стоилова за покупко-продажба на недвижим
имот: дворно място 435 кв. м, ведно с построената в него жилищна сграда в гр. Мъглиж и
заплатена при сключването му.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) от Екатерина Георгиева Радкова и Иван Недялков Радков:
– Сумата в размер 46 000 лв. по пазарна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
„БМВ 330 ЦД“ с рег. № РВ 8909 ВМ, модел от
м. 11.2003 г., закупен с фактура от Италия на
2.05.2005 г.
– Сумата в размер 9599 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Ауди А 4“
с рег. № РВ 2979 АР, модел от м. 11.1997 г.,
закупен с договор на 23.05.2006 г.
– Сумата в размер 10 240 лв. по пазарна
стойност от продажбата на мотоциклет „Хонда ЦБР 1000 РР“ с рег. № РВ 4172 Х, модел от
м. 01.2004 г., придобит с фактура на 2.12.2006 г.
– Сумата в размер 12 317 лв. по пазарна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
„БМВ 323 ЦИ“ с рег. № РВ 0633 ВН, модел от
м. 12.1999 г., закупен с договор на 27.05.2009 г.
– Сумата в размер 8119 лв. по пазарна стойност от продажбата на мотоциклет „Сузуки ГСХ
Р 1000“ с рег. № РВ 6569 Х, модел от м. 09.2008 г.,
придобит като нов от САЩ с МД от 3.07.2008 г.
– Сумата в размер 57 747 лв. по пазарна
стойност от продажбата на лек автомобил „Ленд
Ровър Рейндж“ с рег. № РВ 2339 МА, модел от
м. 02.2009 г., придобит с документ от Англия
на 23.05.2009 г.
– Сумата в размер 14 324 лв. по пазарна
стойност от продажбата на лек автомобил „БМВ
Х 5“ с рег. № РВ 7888 АС, модел от м. 09.2001 г.,
закупен с договор на 27.10.2009 г.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Екатерина Георгиева Радкова:
– Лек автомобил „Ланчия Ипсилон“ с рег.
№ РВ 2314 ВТ, модел от м. 12.2002 г., закупен с
договор на 21.04.2008 г.
– Сумата в размер 469,48 евро, равняващи
се на 918,21 лв., представляваща крайно салдо
по разплащателна сметка IBA N BG50 BPBI
7924 1466 0958 01 в евро в „Юробанк и Еф Джи
България“ – АД, с титуляр Екатерина Георгиева
Радкова.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) от Екатерина Георгиева Радкова:
– Сумата в размер 6570 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег. № РВ 0935 ВС, модел от
м. 04.1996 г., придобит с договор от 23.06.2008 г.
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Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, предмет на искането, чрез предявяване
на иск по реда на чл. 29 ЗОПДИППД в срок
до 10.09.2013 г. Първото съдебно заседание по
делото ще се проведе на 19.09.2013 г. в 14 ч. в
Окръжен съд – Пловдив, съдебна палата, бул.
Шести септември 167.
2596
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява на
всички заинтересувани, че на 29.11.2012 г. в съда
е постъпило мотивирано искане от КОНПИ
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.).
Образувано е гр.д. № 326/2012 г. по описа на
ТОС. Искането има действие на искова молба и
е предявено против Юлиян Василев Русев – главен ответник, Божидар Стоянов Митов, „Агроенерджи инвест“ – АДСИЦ, ЕИК 175048939,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Неофит Рилски 61, ет. 1,
„ТУС“ – ЕООД, ЕИК 000861326, със седалище
и адрес на управление с. Камбурово, община
Омуртаг, област Търговище, „Делта“ – ЕООД,
ЕИК 116516709, със седалище и адрес на управление Разград, област Разград, бул. България 36,
Търговски дом, ет. 2, офис 15. Ищецът предлага
да се отнеме имущество на стойност 156 122 лв.,
каквато е цената на иска. Предложението се
отнася за следните имоти и вещи:
1. Незастроено дворно място в с. Панайот
Хитово, община Омуртаг, поземлен имот Х-6
в кв. 15 по регулационния план на селото с
основна площ 1260 кв. м.
2. Недвижим имот в землището на с. Илийно,
община Омуртаг, представляващ нива с площ
7,501 дка, осма категория, в м. Алмалък, имот
№ 033004 по плана за земеразделяне.
3. Недвижим имот в землището на с. Вельово,
община Антоново, а именно – залесена територия – широколистна гора с площ 31,800 дка, в
местността Джинсавулу, попадаща в отдел 202,
подотдел Ж, представляващ имот № 046006 по
плана за земеразделяне.
4. Недвижим имот в с. Стара Речка, община
Антоново, област Търговище, представляващ
дворно място, за което е отреден поземлен имот
№ 000029 по плана за земеразделяне на с. Стара
Речка с площ 2,066 дка заедно с построените в
него едноетажна фамилна паянтова жилищна
сграда със застроена площ 45 кв. м и паянтови
стопански сгради със застроена площ 158 кв. м.
5. Недвижими имоти в землището на с. Пчелино, община А нтоново, област Търговище,
ЕК АТТЕ 58949, а именно:
– 2/6 идеални части от дървопроизв. площ
351,004 дка, попадаща в отдели 68, 70 и 71, под
отдели „и“, „3“, „в“, „1“, „2“, „а“ и „б“, намираща
се в местност та Каракерез, представляваща
имот № 030002;
– 2/6 идеални части от дървопроизв. площ
71,999 дка, попадаща в отдел 76, подотдели
„ж“, „з“, намираща се в местността Каракерез,
представляваща имот № 040003.
6. Недвижим имот в землището на с. Китино,
община Антоново, област Търговище, ЕК АТТЕ
37040, а именно: залесена територия с площ
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5,128 дка, попадаща в отдел 297, подотдели
„м“ и „о“, намираща се в местността Надарач,
представляваща имот № 077022.
7. Л е к а в т о м о б и л м а р к а „ М е р ц е д е с “,
модел „ГЛ 320 Ц ДИ“, с рег. № Т 3333 С Т,
р а м а № W D C 1 6 4 8 2 2 1 A 2 3 7 41 9 , д в и г а т е л
№ 64294040337684.
8. Сумата 2000 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Юлиян
Василев Русев 40 дяла от капитала на „Форест – груп – 2007“ – ООД, ЕИК 125577046.
9. Наличността по разплащателна сметка
кредитна карта с BG36 FINV 91501000056965,
открита в Първа инвестиционна банка, клон
Търговище, с титуляр Юлиян Василев Русев.
10. Наличността по разплащателна сметка с
BG41 FINV 915010 BGN0М7РЗ, открита в Първа
инвестиционна банка, клон Търговище, с титуляр
Юлиян Василев Русев.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Юлиян Василев Русев: различни суми от продажбата на недвижими имоти и дружествени дялове.
На основание чл. 7, т. 2, предл. 1, 2, 3 и 4
ЗОПДИППД (отм.) – искане за обявяване на
недействителност по отношение на държавата
на следните сделки, с които Юлиян Василев
Русев е отчуждил описаните по-долу имоти,
след като е бил привлечен като обвиняем по ДП
№ 433/2009 г. с постановление от 10.06.2011 г., и
същите да бъдат отнети в полза на държавата,
а именно:
1. Пасище, мера с площ 11,610 дка в землището на с. Бостан, община Омуртаг.
2. Пасище, мера 11,122 дка в землището на
с. Моравка, община Антоново.
3. Недвижим имот в землището на с. Средище, община Омуртаг, представляващ нива с
площ 7730 дка, осма категория, намираща се в
местността Аулчилар.
4. Недвижими имоти в землището на с. Свирчово, община Антоново, представляващи:
– нива с площ 2651 дка, пета категория,
намираща се в местността Бахчата;
– нива с площ 1653 дка, пета категория,
намираща се в местността Под Лазовци;
– нива с площ 1083 дка, пета категория,
намираща се в местността Ливадите.
5. Недвижим имот в землището на с. Любичево, община Антоново, представляващ пасище,
мера с площ 4999 дка, осма категория, намираща
се в местността Кумлук.
6. Недвижими имоти в землището на с. Китино, община А нтоново, област Търговище,
ЕК АТТЕ 37040, а именно:
– пасище, мера с площ 3,653 дка, четвърта
категория, намираща се в местността Крьокер
Енде;
– пасище, мера с площ 2,490 дка, четвърта
категория, намираща се в местността Русева
кория.
В случай че съдът не уважи горепосочените искове по чл. 7, т. 2, предл. 1, 2, 3 и 4
ЗОПДИППД (отм.), то под условията на евентуалност се предявяват искове срещу Юлиян
Василев Русев с правно основание чл. 4, ал. 2
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ЗОПДИППД (отм.) за действително полученото
по сделките с цена, изчислена въз основа на
пазарната стойност на имотите към датата на
отчуж даване.
Първото по делото заседание е насрочено
за 25.09.2013 г. в 9,30 ч. в сградата на ТОС,
съдебна зала № 4.
Трети лица, заинтересувани от изхода на
делото, могат да встъпят в процеса с цел подпомагане на една от страните, ако имат интерес
решението да бъде постановено в тяхна полза,
по реда на чл. 218 ГПК, до прик лючване на
съдебното дирене пред първата инстанция.
Трет и лица, кои то п ретен ди рат да имат
самос тоятелни права върху предмета на спора – опис аното по-горе имущество, могат да
предявят иск против двете страни по реда на
чл. 225 ГПК до прик лючване на съдебното
дирене в първата инстанция.
2732

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
197. – Управителният съвет на сдружение
„Обединена Велика Ложа на България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 7.05.2013 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението – София,
ул. Неофит Рилски 57, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет на ОВЛБ през 2012 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2012 г.;
3. приемане на бюджет за 2013 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. организационни и
структурни промени; 6. разни. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2862
5. – Управителният съвет на Фондация „Образование и Развитие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на учредителите на фондацията на 16.05.2013 г. в
11 ч. в София, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност
и отговорност на членовете на управителния
съвет; 2. разни. По предложение в дневния ред
могат да се включват за обсъждане и решаване
и други въпроси. Поканват се всички учредители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от устава
на фондацията събранието ще се проведе на
24.05.2013 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са
на разположение на учредителите на посочения
по-горе адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
2555
7. – Управителният съвет на Българското
ядрено дружество – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва общо от четно събрание на
дружеството на 17.05.2013 г. в 15 ч. в Пресклуб
„София прес“, ул. Славянска 29, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет
за дейността на БЯД през 2012 г.; 2. обсъждане
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и приемане на финансовия отчет за 2012 г.; 3.
обсъждане и приемане на плана за дейността
на БЯД през 2013 г.; 4. обсъждане и приемане
на бюджета за 2013 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. на
същото място.
2630
11. – На ц иона л ното р ъководс т во на ПП
„Съюз на Реп реси ра н и т е в Бъ л гари я с лед
9.09.1944 г.“, София, на основание решение от
31.12.2012 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 11
от устава свик ва Пет и редовен конг рес на
18.05.2013 г. в 9 ч. в сградата на КТ „Подкрепа“,
пл. Гарибалди 2, София, при следния дневен ред:
1. доклад за изминалия период; 2. изказване на
делегатите; 3. избор на председател, Национален съвет и ръководство; 4. промени в устава;
5. разни. Поканените за участие, областните
и общинските ръководства да изберат по един
делегат на всеки 20 свои членове, като съставят
протоколи за проведените в тази връзка общи
събрания, доказващи тяхната представителност.
До участие в конгреса ще се допуснат само
делегати. Регистрацията на у частниците ще
започне в 9 ч. на 18.05.2013 г.
2660
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фиат форум България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание (ОС) на
18.05.2013 г. в 10 ч. в конферентната зала на
Нипроруда на адрес София, бул. Александър
Стамболийски 205, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2012 г.,
приемане на годишните счетоводни отчети на
сдружението; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението и годишния
счетоводен отчет за 2012 г.; 2. промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
промени в устава на сдружението; 3. приемане
на нов бюджет на сдружението за 2013 г.; проект
за решение – ОС приема нов бюджет на сдружението за 2013 г.; 4. определяне на размера
на членския внос за 2014 г.; проект за решение – ОС определя размера на членския внос за
2014 г.; 5. приемане на платформа за развитие
на сдружението през 2013 и 2014 г.; проект за
решение – ОС приема платформа за развитие
на сдружението през 2013 и 2014 г. Материалите
по дневния ред са на разположение на всички
членове в седалището на сдружението в София,
ж. к. Бели брези, бл. 21, вх. А, ап. 38. Членовете на сдружението имат възможност да се
запознаят с тях всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум събранието се отлага с един час и
ще се проведе на същото място, при същия
дневен ред и е законно независимо от броя на
присъстващите редовни членове.
2544
5. – Управителният съвет на Спортно парашутно дружество „Парасоф“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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18.05.2013 г. в 10 ч. в сградата на Обреден дом
„София“, ул. Кракра 2А, в залата на Стрелкови
клуб, при следния дневен ред: 1. приемане на
членове; 2. отчетен доклад за 2012 г.; 3. избор
на управителен съвет; 4. промени в устава на
дружеството; 5. други. При липса на кворум в
определения ден и час за провеждане на събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ същото
ще се проведе един час по-късно с явилите се
членове съгласно устава.
2482
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединени застрахователни
брокери” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на членовете на
сдружението на 19.05.2013 г. в 14 ч. във Велико
Търново, залата на хотел „Янтра“, ул. Опълченска
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС за 2012 г.; 2. финансов отчет; 3. извършване на промени в устава на сдружението; 4.
избор на нов управителен и контролен съвет; 5.
вземане на решение за промяна на встъпителния и годишния членски внос; 6. приемане на
нови членове въз основа на постъпили молби.
Общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе колкото и членове да се явят.
2661
11. – Управителни ят съвет на фон даци я
„Български Православен храм Свети Стефан в
Цариград“, София, на основание чл. 13, ал. 3 от
учредителния акт-устав на фондацията и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите
на фондацията на 20.05.2013 г. в 9,30 ч. в София,
район „Средец“, ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. промяна на адреса
на фондацията от София, район „Средец“, ул.
Неофит Рилски 55, ет. 1, на ул. Проф. Фритьоф
Нансен 37А, ет. 5; 2. във връзка с т. 1 – изменение на учредителния акт на фондацията, както
следва: „Чл. 3. Седалището на фондацията е
София, район „Средец“, а адресът на управление:
ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.
2797
14. – Управителният съвет на сдружение
„Българска камара на хазартния бизнес“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.05.2013 г.
в 10,30 ч. в София, ул. Славянска 29, ет. 4, при
следния дневен ред: отчет на управителния съвет
за дейността му до момента; освобождаване от
длъжност и от отговорност на председателя и
член на управителния съвет; избор на нов член
на управителния съвет; избор на нов председател на управителния съвет; промяна устава
на сдружението; разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място.
2843
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по информационни системи „БУЛАИС“, София, на
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основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 22.05.2013 г. в 14 ч. на адреса
на управление на сдружението: София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 5, Факултет по
математика и информатика при СУ „Свети Климент Охридски“, зала 325, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на сдружението за
2012 г.; 2. планиране дейността на сдружението
за 2013 г.; 3. разни.
2688
3. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „София Север“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.05.2013 г. в 18 ч. в София, бул. Витоша
31 – 33, в сградата на СЛРБ, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2012 г.; 2. отчет на КР комисия; 3. разглеждане
на програма за развитие на сдружението през
2013 г.; 4. разглеждане бюджета на сдружението
за 2013 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2014 г.; 6. избор на ръководни органи на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2763
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Пежо клуб България“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от
устава свиква общо събрание на сдружението
на 22.05.2013 г. в 10 ч. в София, п.к. 1415, ул.
Околовръстен път 72, зала 2 на СПА хотел
„Царско село“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през изминалия
изборен период; 2. разглеждане на жалби срещу решения на управителния съвет за прекратяване на членство; 3. избор на управителен
съвет, председател и касиер на сдружението; 4.
промяна на устава на сдружението; 5. прием и
изключване на членове; 6. други организационни
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място независимо
от броя на присъстващите.
2841
5. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на асоциацията на 22.05.2013 г. в 13 ч. в хотел
„Силвър хаус“, зала „Емералд“, София, бул.
Симеоновско шосе 6, при следния дневен ред
на събранието: 1. отчет на управителния съвет;
2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на
бюджет за 2013 г. и на насоки за работата на
асоциацията; 4. освобождаване членовете на
управителния съвет и избор на нов УС; 5. освобождаване членовете на контролния съвет и
избор на нов КС; 6. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2840
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“, София, на основание
ч л. 2 6 ЗЮЛ Н Ц с ви к в а о бщо с ъ б р а н ие н а
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25.05.2013 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско
шосе 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. отчет на управителния
съвет за дейността през 2012 г.; 3. приемане на
програма за дейността и бюджет през 2013 г.;
4. подготовка за провеждане на клубна изложба
през тази година; 5. разискване на други въпроси. 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.
2765
14. – Управителният съвет на Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология
в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението кани на
редовно общо събрание членовете на 26.05.2013 г.
в 15 ч. в сградата на Специализирана болница за
активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (СБАЛССЗ) „Св. Екатерина“ – София, бул.
Пенчо Славейков 52А, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на отчет за
дейността на управителния съвет и председателя
на сдружението за 2012 г.; 2. вземане на решение
за приемане на отчет за броя на имплантациите
на кардиостимулатори, нанесени в Национален
регистър на имплантациите в BgPace; 3. вземане на
решение за промяна на устава на сдружението; 4.
вземане на решение за приемане на нови членове
на сдружението; 5. други. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението на адреса на неговото управление
в София, район „Илинден“, ул. Коньовица 65, от
10 до 13 ч. всеки работен ден. Поканват се всички
членове да присъстват лично. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
2542
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение Футболен клуб – Левск и Чепинци“, Софи я, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 27.05.2013 г. в 10 ч.
в сг ра дата на к ме т с т во т о на к в. Чеп и н ц и,
София, кв. Чепинци, пл. Симеон Овчаров 1,
със следния дневен ред: 1. освобождаване на
досегашния управителен съвет на сдружението;
проект за решение: ОС освобождава досегашния УС; 2. избор на нов управителен съвет на
сдружението и нов председател на УС; проект
за решение: ОС избира предложения от членовете на сдружението нов УС и нов председател
на УС; 3. промяна на адреса на управление на
сдружението; проект за решение: променя се
адресът на управление на сдружението, както
следва: София, кв. Чепинци, пл. Симеон Овчаров
1; 4. приемане на нов актуализиран устав на
сдружението; проект за решение: приема се нов
актуализиран устав на сдружението; 5. разни.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на адрес София, кв. Чепинци, пл.
Симеон Овчаров 1. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите лица.
2811
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1. – Управителният съвет на Сдружението
на испаноговорещите журналисти в България
(СИЖБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19
от устава свиква общо събрание на 28.05.2013 г.
в 9 ч. в София, в СБЖ, ул. Граф Игнатиев 4,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС и на КС
на СИЖБ; 2. промени в устава на СИЖБ; 3.
освобождаване на членовете на УС и на КС от
длъжност и отговорност за дейността им през
отчетния период; 4. избор на нови членове на УС,
на КС и на председател на СИЖБ; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч.
при същия дневен ред и място на провеждане.
2805
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Ложа на свободните зидари за мъже и жени
„ Х армон и я“ – Со фи я , на о снова н ие ч л. 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.05.2013 г. в
9 ч. в София, ул. Веслец 4, вх. Б, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. утвърждаване решения
на УС за приемане и освобождаване на членове; 2. отчет за дейността; 3. освобождаване от
отговорност на УС за дейността през периода
2011 – 2013 г.; 4. изменения в устава – промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението и намаляване броя от 5 на 3 лица на
членовете на управителния съвет; 5. избор на нов
УС и контрольор на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2629
55. – Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.05.2013 г.
в 13,30 ч. в заседателната зала в сградата на
Нипроруда при следния дневен ред: 1. отчет
за дейност та на управителния съвет (УС) за
2012 г.; 2. док лад на контролния съвет (КС) за
финансовото състояние и счетоводната отчетност за 2012 г.; 3. приемане на основни насоки
за работа през 2013 г.; 4. приемане на годишен
бюджет за 2013 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС за изминалия
тригодишен мандат; 6. определяне на броя на
членовете на УС и избор на негов състав; 7.
избор на членове на КС; 8. разни. Материалите за общото събрание са на разположение в
седалището на БАМИ. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите. Представителите
на юридическите лица – у частници в общото
събрание, задължително следва да представят
при регистрацията удостоверение за актуално
състояние на съответното юридическо лице, а
упълномощените лица – и писмено пълномощно,
издадено от управителния му орган. Удостоверението, ако е копие, следва да бъде заверено
с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.
2480
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Виваком рали
тиим“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 3.06.2013 г. в 10,30 ч. в София, район
„Витоша“, ул. Петко Войвода 4А, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет
на УС за дейността на сдружението за 2012 г.;
2. обсъждане и приемане на годишните счетоводни отчети за 2013 г.; 3. промяна на името на
сдружението от „Виваком рали тиим“ на „Автомобилен и мотоциклетен спортен клуб Илиев
рали тим“; 4. промени в устава на сдружението;
5. текущи 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. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса
на сдружението.
2890
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социална отговорност и регионални инициативи“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 22.06.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Момин кладенец 1, ет. 1 – офис, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2012 г.; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението. 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. Поканват се всички редовни членове на сдружението да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощено
от тях лице.
2585
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на Бъ лгарско
Актюерско Дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 13.05.2013 г. в 17,30 ч. в София, бул.
Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал
Парк Хотел София“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителните органи
и комисии и баланс на дружеството за 2012 г.;
2. освобождаване от отговорност за отчетния
период на членовете на управителните органи
и постоянни комисии; 3. приемане на програма
и бюджет за бъдещата дейност; 4. приемане на
нови членове и прекратяване на членство; 5.
разни. Членовете вземат участие в събранието
лично – срещу представяне на лична карта, или
чрез писмено упълномощени представители.
Регистрацията на членовете или на техните
упълномощени представители започва в 17,15 ч.
на 13.05.2013 г. на обявеното по-горе място. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
2928
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на очните лекари в
България – СОЛБ“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на СОЛБ
на 18.05.2013 г. в 17,30 ч. в Пловдив, „Новотел
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Пловдив“, зала „Москва“, при следния дневен
ред: 1. обсъждане отчета на УС на сдружението
за дейността му през 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета на УС на сдружението
за дейността му през 2012 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.; 3. приемане
бюджет на сдружението за 2013 г.; проект за
решение – ОС приема бюджет на сдружението за
2013 г.; 4. приемане на промени и допълнения в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промените и допълненията на устава на
СОЛБ; 5. освобождаване на досегашния управителен съвет от длъжност и от отговорност;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на досегашния управителен съвет от длъжност и
от отговорност; 6. избор на управителен съвет;
проект за решение – ОС избира управителен
съвет. Поканват се всички членове на СОЛБ да
присъстват на събранието, като се регистрират
от 16,45 до 17,30 ч. в деня на събранието. Членовете на сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност, а техните
представители – с документ за самоличност и
изрично нотариално заверено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на СОЛБ в седалището и на адреса на
управление на сдружението всеки работен ден
в рамките на работното време. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2904
14. – Управителният съвет на Българското
лексикографско дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява членовете си, че на
27.05.2013 г. в 16 ч. ще се проведе общо събрание на Българското лексикографско дружество
в големия салон на Института за български
език – София, ул. Шипченски проход 52, бл.
17, при следния дневен ред: 1. решаване на
организационни въпроси; 2. промени в устава;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
председател на управителния съвет.
2905
12. – Съветът на настоятелите при сдружение
„Училищно настоятелство при Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 27.05.2013 г. в 18 ч. в София, ул. Кадемлия
15, в сградата на гимназията, ет. 3 (учителската
стая), при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на съвета през отчетния
период 2011 – 2012 учебна година; 2. приемане
на финансов отчет за изтеклия период и проект
за бюджет 2013 г.; 3. разглеждане на молби за
освобождаване на членове от състава на училищното настоятелство и избор на нови членове; 4. разни. Материалите за събранието са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 8 до 16 ч. в училищната
библиотека. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
2906
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нес топанск а це л „Бъ лгарск и национа лен
комитет на ИКОМ“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на 15.05.2013 г. в 16 ч. в София,
район „Възраждане“, ул. Опълченска 66, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад с
годишен финансов отчет на управителния съвет
за дейността на сдружението през 2012 г.; 2. избиране на регистриран одитор, който да завери
годишния счетоводен отчет за 2013 г.; 3. приемане на промени в устава; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. приемане на промени
в ръководните органи; 6. приемане на решение
относно дължимостта и размера на членския
внос и на имуществени вноски; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Всички необходими документи във връзка със
събранието ще бъдат на разположение на членовете на посочения по-горе адрес.
2963
11. – Управителният съвет на сдружение
„SOS Детски селища България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14
от устава на сдружението и решение на УС от
13.02.2013 г. свиква Двадесет и третото редовно
общо събрание на сдружението на 7.06.2013 г. в
15 ч. в Общински културен институт – Красно
село, кв. Хиподрума, бул. Цар Борис ІІІ № 41,
зала 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
протокола от Двадесет и второто общо събрание на сдружението; 2. приемане на годишния
отчет за дейността на сдружението през 2012 г.
и основните насоки в дейността през 2013 г.;
3. приемане на доклада от финансовия одит и
заверения от одиторите – „МУР Стивънс България – одит“ – ООД, годишен счетоводен отчет
за 2012 г.; 4. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2013 г.; 5. приемане на бюджета
на сдружението за 2013 г.; 6. промени в състава
на ОС на сдружението; 7. промени в устава на
сдружението; 8. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението; 9. разни. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на
разположение на членовете на общото събрание в
офиса на сдружението от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши
от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2955
12. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Асоциация на вносителите на автомобили“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.05.2013 г.
в 11 ч. в седалището и адреса на управление
на сдружението – София 1407, бул. Джеймс Баучер 76, в зала „София“, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на Асоциация на вносителите на автомобили през 2012 г.; 2. отчет на
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приходите и разходите през 2012 г. и приемане на
счетоводния баланс за 2013 г.; 3. определяне на
приоритетите на АВА и набелязване на целите
и задачите пред организацията през 2013 г.; 4.
разни. Всички членове на асоциацията са поканени да присъстват лично, в качеството си
на управители на фирмите, чрез упълномощени
представители или чрез лица, упълномощени с
писмено нотариално заверено пълномощно. 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
и ще се счита за редовно.
2958
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб Природа“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно съб
рание на сдружението на 3.06.2013 г. в 17,30 ч.
в София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл.
3Б, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружение
„Клуб Природа“; 2. промени в устава на сдружение „Клуб Природа“; 3. промени в ръководните
органи на сдружение „Клуб Природа“. Писмените материали, свързани със събранието, са на
разположение на членовете на сдружението в
седалището му. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2969
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на неоелинистите
в България „К. Паламас“, София, на основание
чл. 14, ал. 5 от устава на дружеството и чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на „Дружество на неоелинистите
в България“ на 3.06.2013 г. в 18 ч. в София, СУ
„Св. Климент Охридски“, новогръцка филология,
кабинет 183, при следния дневен ред: 1. избор
на нов председател и нов управителен съвет; 2.
внасяне на промени в устава на дружеството;
3. разни. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание са на разположение на заинтересованите в седалището на дружеството
по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки
работен ден. При поискване писмените материали се предоставят на всеки заинтересован
безплатно. Поканват се в общото събрание на
сдружение с нестопанска цел „Дружество на
неоелинистите в България“ да участват всички
членове на сдружението лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. и
ще се счита за редовно проведено.
2970
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб Кобра“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.06.2013 г. в 10 ч. в
София, ул. Св. Пимен Зографски 4, сграда 1,
офис 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в състава на управителния съвет
на сдружение „Спортен клуб Кобра“; проект за
решение – ОС променя управителния съвет на
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сдружението; 2. приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление
на сдружение „Спортен клуб Кобра“; проект за
решение – ОС променя седалището и адреса
на управление на сдружение „Спортен к луб
Кобра“; 3. приемане на решение за промяна
на наименованието на сдру жение „Спортен
клуб Кобра“; проект за решение – ОС променя
наименованието на сдружение „Спортен клуб
Кобра“; 4. приемане на нов устав на сдружение
„Спортен клуб Кобра“; проект за решение – ОС
приема нов устав на сдружението. Поканват се
всички членове да вземат участие в заседанието
на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в сградата по адреса на управ
ление на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същата дата в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2971
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб Академик – аеробика и фитнес“,
София, на основание чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
сдружението на 31.05.2013 г. в 17,30 ч. в София,
район „Слатина“, кв. Гео Милев, бл. 3Б, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на сдружение „Спортен
клуб Академик – аеробика и фитнес“ за 2012 г.;
2. финансов отчет на сдружение „Спортен клуб
Академик – аеробика и фитнес“ за 2012 г.; 3.
промени в устава на сдружение „Спортен клуб
Академик – аеробика и фитнес“; 4. промени
в ръководните органи на сдружение „Спортен
клуб Академик – аеробика и фитнес“. Писмените материали, свързани със събранието, са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището м у. При липса на к вору м на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
2967
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Байерн България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
1.06.2013 г. в 17 ч. в София, ул. Стефан Караджа
20, Битбургер Клуб, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за периода
27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на сдружението за
периода 27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.; 2. отчет за дейността на УС за периода 27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.;
проект за решение – ОС приема отчета за дейността на УС за периода 27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.;
3. отчет за приходи и разходи на сдружението за
периода 27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета за приходи и разходи на
сдружението за периода 27.03.2010 г. – 1.06.2013 г.;
4. приемане на бюджета на сдружението за
следващия отчетен период; проект за решение – ОС приема отчета за приходи и разходи
на сдружението за следващия отчетен период; 5.
приемане на нов устав на сдружението; проект за
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решение: ОС приема нов устав на сдружението;
6. освобождаване на управителния съвет на сдружението; проект за решение – ОС освобождава
управителния съвет на сдружението; 7. избор на
нов управителен съвет на сдружението; проект
за решение – ОС приема нов управителен съвет
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ (чл. 23 от устава)
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2968
29. – Управителният съвет на Фондация
„ГИС – Трансфер Център“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
учредителите на фондацията на 29.05.2013 г. в
16,30 ч. в София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, зала
200, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
на фондацията и управителния съвет; 2. избор
на управителен съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да
се явят. Материалите по обявения дневен ред
са на разположение на учредителите в офиса на
фондацията, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 4, стая 412, тел. 870-6264.
2966
3. – Управителният съвет на Асоциацията
по клинична електромиография и евокирани
потенциали, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 19.05.2013 г. в 12 ч.
в хотел „Мелия Гранд Ермитаж“, к.к. Златни
пясъци, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността и финансов отчет на асоциацията; 2. приемане на бюджет на асоциацията;
3. избор на ново ръководство; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. при
същия дневен ред.
2965
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
по лека атлетика „Балкан“ – Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на УС от
25.03.2013 г. свиква общо събрание на 17.06.2013 г.
в 18 ч. в зала „Балкан“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на клуба за 2012 г.; 2. избор
на ръководни органи на клуба; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 19 ч. при същия дневен ред.
2954
14. – Управителният съвет на сдружение
„ Х р ис т и я нск и женск и с ъюз „С а м аря н к и “,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
1.06.2013 г. в 10 ч. в офиса на сдружението на
адрес: Бургас, ж.к. Зорница, бл. 32, ап. 96, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
УС за 2012 г.; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на посочения адрес
при същия дневен ред с явилите се членове.
2631
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „РС Карантината“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя
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инициатива общо събрание на сдружението на
20.05.2013 г. в 10 ч. във Варна, кв. Аспарухово,
Аспарухов парк, Рибарско селище „Карантината“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2012 – 2013 г.; 2. финансов отчет на сдружението; 3. освобождаване на
досегашни членове и избор на нови членове на
управителния съвет; 4. прекратяване на членствени отношения с членове на сдружението на
основание чл. 28, ал. 1, т. 5 във връзка с ал. 3
от устава на сдружението; 5. приемане на нови
членове; 6. изменение и допълване на устава на
сдружението; 7. възлагане на мандата и правомощия на управителния съвет за проучване и
реализиране на план за кандидатстване и вземане
на концесия от МРРБ на част от Аспарухов парк,
върху която част се намира Рибарско селище
„Карантината”; 8. други.
2764
67. – Управителният съвет на ВК „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 23.05.2013 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Дунав 5, Артгалерия „Актив
Арт“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. 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.
2796
71. – Управителният съвет на Женски баскетболен клуб „Черно море – Одесос“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 28.05.2013 г. в 17 ч. във
Варна, ДКС – клуб „Приятели“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
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.
2947
70. – Управителният съвет на Гимнастически
спортен клуб „Интерком груп – Черноморски
юнак“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 28.05.2013 г.
в 17 ч. във Варна, зала „Варна“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
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.
2948
73. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Черно море – 69“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
28.05.2013 г. в 17 ч. във Варна, Спортен к-с „Черно
море“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. 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.
2949
72. – Управителният съвет на Плувен спортен
клуб „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
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29.05.2013 г. в 17 ч. във Варна, Младежкия дом,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. 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.
2950
75. – Управителният съвет на Спортен гребен
клуб „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
29.05.2013 г. в 17 ч. във Варна, гребна база „Сия
Нейкова“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. 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.
2951
74. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Черно море – Атлетик“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 29.05.2013 г. в 17 ч. във Варна, Спортен
комплекс „Черно море“, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет;
2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. 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.
2952
76. – Управителният съвет на Сдружение
на спортни к л убове „Черно море“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 30.05.2013 г. в 18 ч. във
Варна, ДКС – клуб „Приятели“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
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.
2953
18. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство „Американски колеж – Аркус“
при Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.05.2013 г. в
14 ч. в сградата на ЧПГ „АК – Аркус“ – Велико
Търново, ул. Драгоман 16, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на Настоятелство „Американски колеж – Аркус“ при
Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“
през 2012 г.; 2. приемане на годишния отчет за
дейността за 2012 г.
2627
14. – Управителният съвет на сдружение
„Акционери на бивша ББК“ – Велинград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на сдружението на общо събрание на 22.05.2013 г.
в 14 ч. в Информационния център – кв. Лъджене
(бившите хали), при следния дневен ред: 1. отчет
за период 2011 – май 2013 г.; 2. доклад на КРК за
отчетния период; 3. избор на нов УС и КРК. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2860
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6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с не с т оп а нск а це л „Т у рис т и че ско сд ру жение – Габрово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 20.05.2013 г. в 17 ч.
в зала „Габрово“ на хотел „Балкан“ – Габрово,
ул. Емануил Манолов 14, при следния дневен
ред: 1. вземане решение за прекратяване на
сдружението; 2. определяне на ликвидатор и
срок за ликвидация; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе от 18 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2793
14. – Управителният съвет на Спортен клуб
по колоездене „Георги Одрински” – Габрово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на своите членове на
27.05.2013 г. в 16,30 ч. в Габрово, бул. Могильов
2А, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението за периода 2007 – 2012 г.; 2.
освобождаване на досегашния УС и избор на
нов управителен съвет; 3. изключване на членове и приемане на нови членове; 4. промяна на
устава на сдружението – промяна на чл. 18 от
устава относно начина за свикване на общото
събрание; 5. разни.
2861
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Бъдеще и закрила за лица с интелектуални
затруднения“, Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо редовно годишно отчетно-изборно събрание на 30.05.2013 г. в 17,30 ч.
в ДЦВХУ – Габрово, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на УС и КС за дейността на
СБЗ за ЛИЗ през 2012 г.; 2. приемане на бюджета
за 2013 г.; 3. промени в устава на СБЗ за ЛИЗ;
4. промени в състава на УС, КС и секретар на
сдружението; 5. приемане на основни насоки за
дейността на сдружението през 2013 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч, на същото място и при същия
дневен ред.
2582
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Училищно настоятелство при ПГ по ЖПТ „Н.
Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.06.2013 г. в 17 ч. в сградата на ПГ по ЖПТ
„Н. Й. Вапцаров“, гр. Горна Оряховица“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2012 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. програма за
действие за следващия период. 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. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие в
общото събрание.
2927
12. – Управителният съвет на ФК „Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.05.2013 г.
в 18 ч. в зала № 1 на Община Горна Оряховица при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на нови членове на ФК
„Локомотив“ – Горна Оряховица; 2. приемане
на решение за промяна в наименованието ФК
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„Локомотив“ – Горна Оряховица; 3. приемане
на решение за оставка на п редседател я на
управителния съвет на ФК „Локомотив“ – Горна Оряховица; 4. приемане на решение за оставка на членовете на управителния съвет на
ФК „Локомотив“ – Горна Оряховица; 5. избор
на председател на управителния съвет на ФК
„Локомотив“ – Горна Оряховица; 6. избор на
членове на управителния съвет на ФК „Локомотив“ – Горна Оряховица; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2959
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на СОУ „Димитър Талев“,
Добрич, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
членовете на настоятелството на 27.05.2013 в
18 ч. в Добрич, ул. Ген. Г. Попов 16, в сградата
на СОУ „Димитър Талев“ – учителска стая, при
следния дневен ред: 1. одобряване на доклада
за дейността на сдружението и на годишния
финансов отчет за 2012 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им до 31.12.2012 г.; 3. разни – освобождаване и избор на нови членове и други.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени
представители. Регистрацията на настоятелите
и на лицата, редовно упълномощени да представляват членовете на сдружението в общото
събрание, ще започне в 17,30 ч. и ще приключи
в 18 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия
ден на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали и предлаганите решения,
свързани с дневния ред, са на разположение
на членовете на настоятелството в офиса на
настоятелството.
2926
1. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД
Елин Пелин“, гр. Елин Пелин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на сдружението на 29.06.2013 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в гр. Елин Пелин,
ул. Никола Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. анализ на дейността на
управителния съвет и сдружението за периода
от 23.06.2012 г. до 29.06.2013 г.; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия в сдружението
за периода от 23.06.2012 г. до 29.06.2013 г.; 3.
обсъждане и приемане на финансов план на
сдружението за периода 2013 г. и до общото
събрание през 2014 г.; 4. обсъждане и приемане
на основни мероприятия за работа на управителния съвет и сдружението за 2013 – 2014 г.; 5.
обсъждане и вземане на решение за членския
внос на ловци, ловци-риболовци и риболовци
за 2014 г.; 6. разглеждане на постъпили жалби
и заявления – становище по тях и приемане на
решения. При липса на кворум за провеждане
на общо събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден един
час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
2576
1. – Управителят на СНЦ „Бъдеще за спорта
в Лудогорието – клуб „Хан Аспарух“, гр. Исперих, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 – 27
от устава на сдружението свиква общо събра-
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ние на членовете на сдружението на редовно
заседание на 25.05.2013 г. в 11 ч. в гр. Исперих,
ж.к. Васил Априлов, бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 11,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
и финансовото състояние на сдружението за
2012 г., обсъждане и приемане на бюджет за
2013 г.; 2. обсъждане на актуални за сдружението
въпроси, в т. ч. неговото развитие. При липса на
кворум на основание чл. 28 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2799
21. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при ОДЗ „Радост“,
Калофер, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на УН свиква общо събрание
на 28.05.2013 г. в 17 ч. в ОДЗ „Радост“ – гр. Калофер, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. годишен отчет
на сдружението за 2012 г.; 3. годишен финансово-счетоводен отчет за 2012 г.; 4. приемане
на план за работа за 2013 г.; 5. изключване на
членове на сдружението; 6. поставяне на въпроси
и обсъждане на предложения от членовете на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2924
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Инициатива „Обща памет“, Кърд жали, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2013 г. в 15,30 ч. в Кърджали,
ул. Републиканска 47, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността и бюджет
на сдру жението; 2. освобож даване/избиране
на председател на УС, на членове на УС и на
контролния съвет; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощени от
тях лица да се явят на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъствалите членове.
2824
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Обедидение на резервисти и запасни – ОРЗ“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 7.06.2013 г. в 16 ч. в Кърджали,
ул. Клокотница 3, в офиса на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на УС
и годишните финансови отчети от създаване на
сдружението до 7.06.2013 г.; освобождаване от
отговорност на членовете на УС; 2. приемане
на решение за прекратяване дейността на сдружението и назначаване за ликвидатори членовете на УС; срок – до 31.07.2014 г. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
в седалището на дружеството. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 17 ч. на 7.06.2013 г. на същото
място и при същия дневен ред.
2923
5. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Родопи – Момчилград“, Момчилград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
№ 2 от 7.03.2013 г. на УС свиква общо събрание
на 7.06.2013 г. в 17,30 ч. в комплекс „Басейна“, ул.
Гюмюрджинска 72А, Момчилград, при следния
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дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
изминалия период; 2. доклад на контролния съвет
за изминалия период; 3. приемане на финансовия
отчет за 2012 г.; приемане на бюджет за 2013 г.;
4. приемане на план-програма за изпълнение
на ловностопанските мероприятия; 5. приемане
на промени в устава на Ловно-рибарско сдружение „Родопи – Момчилград“, Момчилград;
6. избор на ръководни органи на сдружението;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
2726
43. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бъдеще“ – Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.05.2013 г. в 10 ч. в Пазарджик, ул. Марица
20, при следния дневен ред: 1. промяна на устава; 2. вземане на решение за регистриране на
социално предприятие – търговско дружество; 3.
приемане отчета на дейността на сдружението; 4.
приемане на нови членове. 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.
2922
16. – Управителният съвет на ЛРС „Средногорие“ – Пирдоп, съгласно чл. 26 ЗЮЛНЦ и
действащия устав на сдружението кани своите
членове на общо събрание на 30.05.2013 г. в „Ловен ресторант“ – Пирдоп, в 16,30 ч. при следния
дневен ред: 1. доклад на председателя на УС за
изминалия четиригодишен мандат; 2. приемане
изпълнение на проектобюджет 2012 г.; 3. приемане проектобюджет 2013 г.; 4. доклада на КРК
на ЛРС „Средногорие“ – гр. Пирдоп; 5. избор
на председател на УС на ЛРС „Средногорие“; 6.
избор на УС на ЛРС „Средногорие“ – гр. Пирдоп;
7. избор на делегати за ОС на НЛРС – СЛРБ;
8. 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.
2925
22. – Управителният съвет на СКСС „Дунав“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 7.06.2013 г. в
17 ч. в седалището на клуба в Русе, ул. Димитър Басарбовски 91, при следния дневен ред:
1. промяна в устава на дружеството; 2. избор
на нов управителен съвет. Всички материали
по провеждането на събранието ще бъдат на
разположение в седалището на клуба в Русе,
ул. Димитър Басарбовски 91.
2825
19. – Управителният съвет на ЛРС „Ловнорибарско дружество „Сокол“ – Сливница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.05.2013 г. в 10 ч. в залата, сградата
на общинската администрация – Сливница,
пл. Съединение 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението и на УС на
сдружението за 2012 г.; 2. отчет за дейността
на КС за 2012 г.; 3. приемане на програма за
работата на сдружението през 2013 г.; 4. приемане на промени в устава; 5. избор на нов УС;
6. избор на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При
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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.
2891
4. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Асоциация за Българското
родопско говедо и Джерсея“, Смолян, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 19.05.2013 г. в 11 ч. в Смолян, ул.
Невястата 35, сградата на ИАСРЖ, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. годишен счетоводен отчет; 3. приемане на
членове и прекратяване на членство; 3. приемане
на бюджет; 4. вземане на решение за участие
във Федерация на развъдните организации в
говедовъдството; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч.
2866
1. – Управителният съвет на сдружение „Родопи без граници“ – Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 30.05.2013 г. в 14 ч. на адрес
Смолян, ул. Х. Хр. Попгеоргиев 22, вх. В, ап. 1,
община Смолян, при следния дневен ред: 1. гласуване на нов управителен съвет; 2. приемане на
годишния отчет за дейностите на сдружението; 3.
промяна в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 15 ч. същия
ден, при същия дневен ред и на същото място.
2859
27. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при Основно училище
„Христо Смирненски“, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо
събрание на сд ру жението на 29.05.2013 г. в
17,30 ч. в сградата на Основно училище „Христо
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Смирненски“, Хасково, бул. Съединение 16, ет. 2,
учителска стая, при следния дневен ред: 1. доклад
на съвета на настоятелите за дейността на сдружението за 2011 г. и 2012 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2011 г. и 2012 г.; 3. приемане
на нови членове на сдружението; 4. приемане
на програма за дейността на сдружението през
2013 г.; 5. приемане на бюджет за 2013 г. 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. Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
2921
3. – Управителният съвет (съветът на настоятелите) при Станско училищно настоятелство
при НПУ „П. Р. Славейков” – с. Стан, област
Шумен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 2.06.2013 г.
в 17,30 ч. на адреса на управление – с. Стан,
община Нови пазар, ул. Скобелев 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. освобождаване на Десислава
Пенчева Минева като член на управителния
съвет (съвет на настоятелите) и избиране на
нов член на нейно място. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно при същия дневен ред.
2831
Симеон Петров Симеонов – ликвидатор на СНЦ
„Фондация за развитие на бадминтона“, в ликвидация по ф. д. № 6700/2005 г. на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2748

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 250-05-123 от 29.08.2012 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 68 от 2012 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2013 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 обявления за концесии – 50 лв.
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