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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 12 април 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 82 от 5 април
2013 г. за приемане на Правилата за
речния надзор по Дунава
 Постановление № 83 от 5 април
2013 г. за приемане на Правила за
плаване по река Дунав
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 Постановление № 84 от 5 април
2013 г. за изменение на Тарифата за
таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от
възобновяеми източници, приета с
Постановление № 26 на Министерския
съвет от 2012 г.
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 Постановление № 85 от 5 април
2013 г. за еднократно подпомагане на
лица и семейства
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Министерство на отбраната
 Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на Института по отбрана

4

Министерство на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за
производство/внос и принципите и
изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
5
Национална
здравноосигурителна каса
 Решение за изменение и допълнение на
Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г.
на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса

6

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на Правилата за речния надзор
по Дунава
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилата за речния надзор по Дунава, приети от Дунавската
комисия на 19 декември 1951 г., последно изменени и допълнени с Решение от 15 декември
2009 г. от 73-тата сесия на Дунавската комисия
(ДК/СЕС 73/18 ) и с Решение от 2 юни 2011 г.
от 76-ата сесия на Дунавската комисия (ДК/
СЕС 76/6 ), съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се Правилата за речния надзор
по Дунава, приети от Дунавската комисия на
19 декември 1951 г., утвърдени с Постановление
№ 658 на Министерския съвет от 1954 г. (обн.,
Изв., бр. 99 от 1954 г.; изм. и доп., 2.02.1962 г.

и 13.02.1963 г., утвърдени с Решение № 42 на
Министерския съвет от 1978 г. – ДВ, бр. 31
от 1978 г.).
§ 2. Приложението към член единствен да
се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на Правила за плаване по река
Дунав
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правила за плаване по река Дунав съгласно приложението.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за плаване в
българския участък на река Дунав, приет с
Постановление № 7 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 10 и 153 от 1998 г. и бр. 55 от 2005 г.).
§ 2. Приложението към член единствен да
се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от
възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от
2012 г. (ДВ, бр. 14 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „100“ се заменя с „60“;
б) в т. 2 числото „100“ се заменя с „60“.
2. В ал. 2 числото „50“ се заменя с „60“.
3. В ал. 3 числото „75“ се заменя с „60“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „30“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „30“.
§ 3. В чл. 3 числото „50“ се заменя с „20“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 5 АПРИЛ 2013 Г.

за еднократно подпомагане на лица и семейства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) От одобрените с Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 2013 г. до-
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пълнителни бюджетни кредити по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) 10 500 000 лв.
се разпределят за:
1. предоставяне на еднократна финансова
помощ на лица и семейства при условията и
в размерите съгласно постановлението;
2. разширяване на социалната услуга „Обществени трапезарии“ за периода от 1 май до
31 декември 2013 г.
(2) Еднократната финансова помощ по
чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставя:
1. за деца с трайни увреждания, семействата на които имат право на семейни помощи
по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи
за деца за поне един месец през периода от
1 януари 2013 г. до влизането в сила на постановлението;
2. на лица и семейства, подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителния сезон 2012 – 2013 г., на
които е издадена заповед за отказ единствено
на основание чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД 07-5
от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 59 и 67 от 2008 г.,
бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г. и бр. 45 от
2012 г.) поради установен средномесечен доход
за предходните 6 месеца, по-висок със сума
под или равна на 10,00 лв. от индивидуално
определения диференциран минимален доход
за отопление;
3. на лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева
помощ за отопление за отоплителния сезон
2012 – 2013 г., отговарящи на условията на
наредбата по т. 2, и чийто средномесечен
доход за 6 последователни месеца е не повисок със сума под или равна на 10,00 лв. от
индивидуално определения диференциран
минимален доход за отопление;
4. на лица, осигурени за общо заболяване
и майчинство, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1
до 2 години съгласно чл. 53 от Кодекса за
социално осигуряване за поне един ден през
периода от 1 януари 2013 г. до влизането в
сила на постановлението и които имат право
на семейни помощи за деца по реда на чл. 7,
ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца
през периода от 1 януари 2013 г. до влизането
в сила на постановлението.
Чл. 2. (1) Еднократната финансова помощ
по чл. 1, ал. 2, т. 1 е в размер 50,00 лв. за
всяко дете с трайно увреждане и се изплаща
от дирекциите „Социално подпомагане“ по
постоянен адрес на правоимащите лица въз
основа на списък, утвърден със заповед на
директора на съответната дирекция „Социално
подпомагане“.
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(2) Списъкът по ал. 1 се съставя въз основа
на списъка на семействата, придобили право
на семейни помощи по чл. 7, ал. 8 от Закона
за семейни помощи за деца за поне един месец
през периода от 1 януари 2013 г. до влизането
в сила на постановлението.
Чл. 3. (1) Еднократната финансова помощ
по чл. 1, ал. 2, т. 2 е в размер 65,72 лв. и се
изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите
лица и семейства въз основа на заповед за
отпускане на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Въз основа на издадените заповеди по
ал. 1 се изготвя списък на правоимащите
лица и семейства.
Чл. 4. (1) Еднократната финансова помощ
по чл. 1, ал. 2, т. 3 е в размер 65,72 лв. и се
отпуска/отказва със заповед на директора на
съответната дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите лица
и семейства въз основа на подадена молбадекларация и социален доклад от проведена
социална анкета.
(2) В молба-декларацията се декларира
доходът за 6 последователни месеца в периода
от 1 януари до 30 септември 2012 г., въз основа
на който се определя средномесечният доход
на лицето и семейството.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се отпуска,
при условие че:
1. лицата и семействата отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, приет с
Постановление № 243 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48, 98
и 100 от 2000 г., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26,
46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115
от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93
от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г.,
бр. 27, 41, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г.
и бр. 17 от 2013 г.), и на чл. 2, ал. 2, 4, 5 и 6
и чл. 4, ал. 1, 3, 4 и 5 от Наредба № РД 07-5
от 2008 г. за условията и реда за отпускане
на целева помощ за отопление;
2. средномесечни я т доход по а л. 2 не
надвишава индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление
съгласно чл. 2, ал. 4 от наредбата по т. 1 със
сума под или равна на 10,00 лв.
(4) Молби-декларациите се подават в срок
до 14 дни от влизането в сила на постанов
лението.
Чл. 5. (1) Еднократната финансова помощ
по чл. 1, ал. 2, т. 4 е в размер 50,00 лв. и се
изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на правоимащите
лица въз основа на списък, утвърден със заповед на директора на съответната дирекция
„Социално подпомагане“.
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(2) Списъкът по ал. 1 се съставя въз основа
на списъка на семействата, имащи право на
семейни помощи по чл. 7, ал. 1 от Закона
за семейни помощи за деца през периода
от 1 януари 2013 г. до влизането в сила на
пос та новлениет о и пол у ча ващ и пари чно
обезщетение за отглеждане на дете от 1 до
2 години по реда на чл. 53 от Кодекса за
социално осигуряване за поне един ден през
периода от 1 януари 2013 г. до влизането в
сила на постановлението.
Чл. 6. Еднократните помощи по чл. 1, ал. 2
се предоставят от Агенцията за социално
подпомагане, а изпълнението на дейността
по чл. 1, ал. 1, т. 2 се организира от Фонд
„Социална закрила“.
Чл. 7. Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 се
предоставят по бюджета на Агенцията за
социално подпомагане, а тези по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – по бюджета на Фонд „Социална закрила“.
Чл. 8. Еднократната финансова помощ
по чл. 1, ал. 2 се изплаща чрез дирекциите
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес
на правоимащите лица и семейства по касов
и безкасов път.
Чл. 9. Министърът на труда и социалната
политика извършва налагащите се промени
по бюджетите на Агенцията за социално
подпомагане и на Фонд „Социална закрила“
за 2013 г. за изпълнение на дейностите по
чл. 1.
Чл. 10. Еднократната финансова помощ по
чл. 1, ал. 2 не се счита за доход на лицата и
семействата при реализиране на правата им
по реда на Закона за социално подпомагане,
Закона за семейни помощи за деца, Закона за
интеграция на хората с увреждания и Закона
за закрила на детето.
Чл. 11. Неусвоените финансови средства по
чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят за дейността
по чл. 1, ал. 1, т. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема във връзка
с чл. 1, ал. 1 от Постановление № 75 на Министерския съвет от 2013 г. за преструктуриране
на нелихвените разходи по републиканския
бюджет за 2013 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана (ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 4 се създава т. 10а:
„10а. ръководи осъществяването на контрола на качеството и сертифицирането на
военна и специална продукция, имущества
и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със
стандартите и съюзните публикации на НАТО
и Европейския съюз.“
§ 2. Създава се глава пета „а“:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

КОНТРОЛ НА К АЧЕСТВОТО
Чл. 30а. (1) Институтът по отбрана осъществява контрола на качеството на военна
и специална продукция, имущества и други
продукти, като:
1. определя изискванията за осигуряване
на качеството в техническата спецификация
по Закона за обществените поръчки, тактикотехническото задание (ТТЗ), военнотехническата спецификация (ВТС) и в документацията
за участие в процедурите за възлагане на
обществени поръчки за нуждите на МО и
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на отбраната, които
са юридически лица;
2. осъществява контрол върху изпълнението на предвидените в договорите изисквания
към качеството;
3. участва в процеса по приемане на етапите
„Опитен образец“ и „Пробна серия“ при разработване на военна и специална продукция.
(2) Проектът на документация за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка и проектът на договора за изпълнението є се съгласуват с Института по отбрана
в частта, отнасяща се до изискванията за
качество.
Чл. 30б. (1) Качеството на доставяните по
договор продукти се удостоверява с Протокол
за оценка на съответствието, неразделна част
от който са сертификат за качество, сертификат
или декларация за съответствие, протоколи
от изпитвания и други документи относно
качеството на доставения продукт.
(2) Протоколът за оценка на съответствието
се подписва от представител на Института
по отбрана, определен от директора на института, от представител на заявителя и/или
потребителя и от изпълнителя по договора.
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(3) При констатирано съответствие с договорните изисквания Протоколът за оценка на
съответствието се утвърждава от представител
на Института по отбрана, определен със заповед на директора на Института по отбрана.
(4) При констатиране на отклонения от
изискванията за качество в хода на изпълнение на договора директорът на Института по
отбрана незабавно уведомява възложителя.
(5) Комисията по чл. 30б, ал. 2 изготвя
по един екземпляр от Протокола за оценка
на съответствието за: Института по отбрана, възложителя, заявителя/потребителя и
изпълнителя.
Чл. 30в. Протокол за оценка на съответствието не се изготвя, когато:
1. се извършва внедряване/възстановяване
на производство/ремонт; в този случай като
основание за приемане на продукта/услугата
служи утвърденият протокол за приемане на
етап „Пробна серия“ („Пробна партида“);
2. се придобива система или сложен от
техническа страна продукт или друго военно
и специално имущество; като основание за
приемане на продукта служи утвърденият
протокол от приемни изпитвания;
3. договорът е обект на дейности по държавна гаранц и я на качест вото (ДГ К), а
сертификатът за съответствие, подписан от
представителя по ДГК, служи като основание
за приемане и експлоатация;
4. контролът на качеството на извършените услуги се осъществява от възложителя,
за чиито потребности е възложена услугата.“
§ 3. В чл. 35, т. 4 думите „отбранителни
продукти“ се заменят с „въоръжение, системи С4I, военна техника и военнотехнически
имущества“.
§ 4. В глава осма се създава раздел ІІІ:
„Раздел III
Държавна гаранция на качеството
Чл. 41а. Институтът по отбрана е орган по
ДГК съгласно STANAG 4107. Институтът по
отбрана организира дейностите по възлагане
на ДГК съгласно инструкциите в AQAP 2070
и осигурява включването на клаузи в договорите за доставка/услуга.
Чл. 41б. Институтът по отбрана изпълнява
дейностите по ДГК в съответствие с AQAP
2070 въз основа на заявка от възложител
от страна – членка на НАТО, или с която
Министерството на отбраната има сключено
двустранно споразумение за взаимно признаване на ДГК в случаите, в които доставчикът
осъществява дейността си на територията на
Република България.
Чл. 41в. Оценката на възмож ност та за
приемане на заявка за ДГК се извършва след
идентификация и класификация на рисковете
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относно системата за управление на качеството, процесите на производство/ремонт и
спецификата на продукта.
Чл. 41г. Приключването на дейностите по
взаимно предоставяне на ДГК се удостоверява
чрез попълването и изпращането на Доклад за
приключване на дейностите по ДГК съгласно
AQAP 2070.
Чл. 41д. Въз основа на доклада по чл. 41г
директорът на Института по отбрана или
определени от него длъжностни лица подписва сертификат съгласно AQAP 2070 или ако
такъв е предвиден в съответното двустранно
споразумение за взаимно признаване на ДГК.“
§ 5. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 думите „отбранителни
продукти“ се заменят с „военна и специална
продукция, имущества и други продукти“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Образците на документите по ал. 1, с
изключение на тези по т. 4, се утвърждават от
директора на Института по отбрана. Образците
се публикуват на електронната страница на
Института по отбрана.“
§ 6. Създава се допълнителна разпоредба:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Качество“ е степента, до която съвкупност от присъщи характеристики изпълнява
определени изисквания.
2. „Система за управление на качеството“
е система за управление, позволяваща насочване и контролиране на една организация по
отношение на качеството.
3. „Сертификация“ е процедура, чрез която се дава писмено уверение, че продукт,
процес или услуга съответства на определени
изисквания.
4. „Контрол на качеството“ е процедура/и,
която/които гарантира/т, че произведеният
продукт/извършена услуга отговаря на определени критерии и че изискванията за качество
действително са изпълнени.
5. „Държавна гаранция на качеството“ е
процес, чрез който съответните национални
органи създават увереност в това, че договорните изисквания, отнасящи се до качеството,
са изпълнени.
6. „Военна продукция“ е „военно оборудване“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки.
7. „Специална продукция“ е „специално
оборудване“ по смисъла на § 1, т. 26а от
допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки.“
§ 7. Досегашните § 1 – 4 стават съответно
§ 2 – 5.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Заключителна разпоредба
§ 8. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Тодор Тагарев
3115

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 15 от 2009 г. за условията за
издаване на разрешение за производство/
внос и принципите и изискванията за добра
производствена практика на всички видове
лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни
вещества (ДВ, бр. 38 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 думите „съгласно приложението“ се заличават.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) При производство и внос на
всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване
и на активни вещества се спазват правилата,
принципите и изискванията за Добра производствена практика, определени в тази
наредба и в том 4 „Ръководства за добра
производствена практика“ на „Правилата относно лекарствените продукти в Европейския
съюз“, публикувани на интернет страницата
на Европейската комисия.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата
чрез периодични инспекции установява спазването на правилата, принципите и изискванията
за Добра производствена практика.“
§ 3. Член 4 се отменя.
§ 4. В чл. 5, т. 4 думите „регионална инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионална
здравна инспекция (РЗИ)“.
§ 5. В чл. 11 т. 7 се заличава.
§ 6. В чл. 16 думите „с документацията
по чл. 110, ал. 1 ЗЛПХМ и приложението по
чл. 1, т. 2“ се заменят с „анекс 13, том 4 на
„Правилата относно лекарствените продукти
в Европейския съюз“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към системата за осигуряване на качеството са посочени в глава
1 и в съответните анекси на том 4 на „Правилата относно лекарствените продукти в
Европейския съюз“.“
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Изискванията към персонала по ал. 1 са
посочени в глава 2 и в съответните анекси на
том 4 на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.“
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1.Досегашният текст става ал. 1.
2.Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към помещенията и оборудването са посочени в глава 3 и в съответните анекси на том 4 на „Правилата относно
лекарствените продукти в Европейския съюз“.“
§ 10. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към документацията са
посочени в глава 4 и в съответните анекси на
том 4 на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.“
§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думите
„въведени с приложението по чл. 1, т. 2“ се
заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към производството са
посочени в глава 5 и в съответните анекси на
том 4 на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.“
§ 12. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към качествения контрол
са посочени в глава 6 и в съответните анекси
на том 4 на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.“
§ 13. В чл. 57 т. 4 се заличава.
§ 14. Създава се чл. 59а:
„Чл. 59а. Изискванията към възлагателното производство и анализа са посочени в
глава 7 и в съответните анекси на том 4 на
„Правилата относно лекарствените продукти
в Европейския съюз“.“
§ 15. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към системата за отзоваване на лекарствени продукти, показали
отк лонени я в качеството, са посочени в
глава 8 и в съответните анекси на том 4 на
„Правилата относно лекарствените продукти
в Европейския съюз“.“
§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към самоинспекциите са
посочени в глава 9 и в съответните анекси на
том 4 на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.“

ВЕСТНИК
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§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби
точки 1, 2, 4 – 6, 8 – 13, 15, 17 – 23, 26, 28 – 33,
35 – 41 се заличават.
§ 18. Приложението към чл. 1, т. 2 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 19. Изпълнителната агенция по лекарствата публикува на своята интернет страница
съобщения относно настъпили промени в том
4 „Ръководства за добра производствена практика“ на „Правилата относно лекарствените
продукти в Европейския съюз“.
Министър:
Николай Петров
3142

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Решение за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна
каса (ДВ, бр. 11 от 6.02.2013 г.)
На основание чл. 54, ал. 9 и 10, чл. 59а,
ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приема следните
изменения и допълнения на Решение № РДНС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса.
Параграф единствен. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава ал. 2 със следното съдържание:
„(2) За медицинските дейности по НРД
2012 г. договорите с лечебните заведения за
болнична помощ, които не са били изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК
през 2012 г., влизат в сила от 1 януари 2013 г.“
Председател на Надзорния съвет на НЗОК:
Десислава Димитрова
Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Д-р Светлозара Илиева
Валентин Николов
Красимир Стефанов
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Виктор Серов
Доц. д-р Красимир Гигов
Пламен Таушанов
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Николай Петров
3279
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 13 февруари 2013 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд въз основа на одобрен протокол
от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник, по чл. 18а, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския
фонд и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните за упълномощаване на зам.-министъра на земеделието и
храните – Светлана Боянова, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта на възстановената собственост на землището
на с. Одраница, община Земен, област Перник,
за имоти с № 074078 и 074081 с обща площ на
преработката 3,550 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3223

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-09-144
от 26 февруари 2013 г.
На основание на чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз, Сертификат за акредитация
с БСА рег. № 3 ОСП от 28.12.2012 г. и Заповед
№ 1633 от 28.12.2012 г., издадени от Изпълнителна
агенция „Българска служба по акредитация“, входирани в Министерството на земеделието и храните със заявлениe с вх. № 70-5563 от 28.12.2012 г.,
и Становище на Постоянната междуведомствена
консултативна комисия по биологично земеделие
с изх. № 93-2382 от 26.02.2013 г. нареждам:
I. Издавам разрешение на дружество „СЖС
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление в София, Столична община, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 115 Г, Бизнес
център „Мегапарк“, офис „Ц“, ет. 6, да извършва
сертификация на продукти съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ на ЕС L 189 от
20 юли 2007 г. и Регламент (ЕО) № 889/2008 на

Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
II. Продуктовият обхват на разрешението не
включва аквакултури, продукти от тях и вино.
III. Разрешението е валидно до 31.12.2016 г.
IV. Заповедта да се доведе до знанието на
съответните лица за сведение и изпълнение.

3157

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-30
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж по
въздушен транспорт – София, изменям Заповед
№ РД-14-63 от 15.05.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.),
както следва:
В т. 1 след думата „дневна форма на обучение“
се прибавя „и задочна форма на обучение“.

3180

Министър:
Н. Милошев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-238
от 12 март 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии с цел опазване на растителен вид – Подуточашково клинавче/Мехуресточашков клин
(Astragalus physocalyx Fisch.) и Съчленен коринефорус (Corynephorus Divaricatus) и тяхното
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Карталец“ в
землището на с. Кулата, община Петрич, област
Благоевград, с площ 78,177 дка.
2. Защитена местност „Карталец“ включва
имоти с номера 000075, 000135, 000152 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Кулата, ЕКАТТЕ 40539, община Петрич,
област Благоевград, с обща площ 78,177 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
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3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. разораване.
4. След вл иза не в си ла на за повед та
РИОСВ – Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената
местност в картата на възстановената собственост за землището на с. Кулата, ЕКАТТЕ 40539,
община Петрич, област Благоевград.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3179

Министър:
Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-И-317
от 12 март 2013 г.
На основание чл. 282, ал. 1 и 2 от Закона за
съдебната власт:
I. Насрочвам конкурс за длъжността „съдия
по вписванията“ при районните съдилища, както
следва:
За районните съдилища в градовете Асеновград, Белоградчик, Брезник, Варна, Генерал
Тошево, Гълъбово, Добрич, Дряново, Каварна,
Карнобат, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Лом,
Малко Търново, Несебър, Никопол, Нови пазар,
Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора, Тервел, Троян,
Хасково, Чепеларе – по една свободна длъжност.
За Районния съд – гр. Монтана – две свободни
длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Гражданскопроцесуалния
кодекс – обща част и част шеста „Охранителни
производства“, Данъчно-осиг у рителни я процесуален кодекс, Семейния кодекс, Закона за
наследството, Закона за собствеността, Закона
за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, Закона за
горите, Закона за кадастъра и имотния регистър, Търговския закон – част четвърта, Закона
за особените залози, Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, Закона за устройство на
територията, Закона за търговския регистър,
Закона за задълженията и договорите, Закона за
арендата в земеделието, Закона за управление на
етажната собственост, Правилника за вписванията, Тарифата за държавните такси, събирани от
Агенцията по вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
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Писменият изпит под формата на тест да се
проведе в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска 1, на 15.06.2013 г.
с начален час 10 ч. и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати мястото на провеждане
може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място
в сградата на Министерството на правосъдието
и публикувана в интернет страницата му – www.
jistice.government.bg, най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
II. Определям следния ред за провеждане на
конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие
в конкурса в деловодството на Министерството
на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок
от обнародване на тази заповед в „Държавен
вестник“ по образец, публикуван на интернет
страницата на Министерството на правосъдието.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията
на чл. 162 от Закона за съдебената власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат: нотариално заверени копия от диплома за
завършено висше образование по специалността
„Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; автобиография, подписана
от кандидата; копие от лична карта; свидетелство
за съдимост, издадено за участие в конкурс за
съдии по вписванията – оригинал; медицинско
удостоверение, издадено в резултат от извършен
медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – оригинал, и декларация по
чл. 162 от Закона за съдебната власт.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват
в класирането за длъжността „съдия по вписванията“ най-много за два съдебни района, посочени
в заявлението в поредността, в която желаят да
бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса
кандидати и списък на кандидатите с нередовни
документи. Списъците се обявяват едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството. В 7-дневен срок от обявяване на
списъка кандидатите с нередовни документи могат
да подадат в деловодството на Министерството
на правосъдието или по пощата допълнителни
заявления за изправяне на нередовностите.
4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за
изправяне на нередовните заявления се обявява
списък на допуснатите до конкурса кандидати,
които са отстранили нередовностите, и списък
на кандидатите с нередовни документи, които
не са отстранили нередовностите в посочения
по-горе срок, както и обобщен списък на всички
допуснати до конкурса кандидати. Списъците се
обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на
интернет страницата на министерството.
5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.
В 14-дневен срок от издаване на заповедта за
определяне на комисията същата изготвя регламент за провеждане на писмения и устния изпит
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и въпросник за устния изпит, които се одобряват от министъра на правосъдието, обявяват се
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и се публикуват на интернет
страницата на Министерството на правосъдието.
6. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в
7-дневен срок след провеждането му едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
министерството.
7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не
по-нисък от 4,50.
8. Устният изпит се провежда в едномесечен
срок от обявяване на резултатите от писмения
изпит по график за явяване на участниците.
Списъкът и графикът се обявяват по посочения
начин не по-късно от 5 дни преди началото на
този изпит.
9. За резултатите от устния изпит комисията
изготвя протокол.
10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол,
който в 7-дневен срок изпраща на министъра
на правосъдието с оглед правомощието му по
чл. 284, ал. 4 ЗСВ.
11. Резултатът от класирането се обявява на
видно място в сградата на министерството, на
интернет страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 КТ.
Тази заповед да се публикува в един централен
ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
Копие от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Съдебна и други специализирани
дейности“ и на председателите на районните
съдилища в градовете Асеновград, Белоградчик,
Брезник, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово,
Добрич, Дряново, Каварна, Карнобат, Кубрат,
Кърджали, Кюстендил, Лом, Малко Търново,
Монтана, Несебър, Никопол, Нови пазар, Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора, Тервел, Троян,
Хасково, Чепеларе – за сведение и изпълнение.

2808

Министър:
Д. Ковачева

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 191-ДФ
от 20 март 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1 ЗКФН, чл. 154,
ал. 1 във връзка с чл. 5, ал. 2 и чл. 155, ал. 2, т. 3
ЗДКИСДПКИ и чл. 2, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и чл. 12,
ал. 1 във връзка с § 3 от ДР от Наредба № 22 от
2005 г. Комисията за финансов надзор вписва
договорен фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд
Глобален Растеж“ в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 5 ЗКФН, воден от КФН, създаден в резултат
на преобразуване чрез сливане на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции“, ДФ „Райфайзен
(България) Балансиран Фонд“ и ДФ „Райфайзен
(България) Балансиран Доларов Фонд“ в „Райфай-
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зен (България) Фонд Глобален Растеж“. Вписва
емисията дялове в публичния регистър по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ като емитент в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от
КФН.
Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30,
ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН, издадените от
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции“, ДФ
„Райфайзен (България) Балансиран Фонд“, ДФ
„Райфайзен (България) Балансиран Доларов
Фонд“ емисия дялове, както и договорен фонд
ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции“, ДФ
„Райфайзен (България) Балансиран Фонд“ ДФ
„Райфайзен (България) Балансиран Доларов
Фонд“ като емитенти.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
За председател:
А. Джалъзов
3143
РЕШЕНИЕ № 192-ЖЗ
от 20 март 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за
застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 29,
ал. 3 и 5 и чл. 9, ал. 1 КЗ, Комисията за финансов
надзор издава на ЗАД „Алианц България Живот“
допълнителен лиценз по т. 2 от раздел ІІ, буква
„а“ на приложение № 1 от Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване“, за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
За председател:
А. Джалъзов
3144
РЕШЕНИЕ № 193-ЖЗ
от 20 март 2013 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за
застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5
и чл. 9, ал. 1 КЗ Комисията за финансов надзор
издава на „Алико България Животозастрахователно дружество“ – ЕАД, допълнителен лиценз
по т. 2 от раздел ІІ, буква „а“ на приложение
№ 1 от Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“, за рисковете:
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– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

3145

За председател:
А. Джалъзов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 595
от 29 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 № 211 от 29.04.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на цех,
гр. Банкя, ул. Христо Смирненски 20, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 97 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9700 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 22.05.2013 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.

3175

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 596
от 29 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 № 595 от 22.11.2012 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.05.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, с. Бистрица, ул. Янчовска
река, ъгъла с ул. Синчец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“, 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 20.05.2013 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.

3176

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 597
от 29 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 № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 28.05.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение (канцелария – на партера на вътрешно
триетажно крило), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 53 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5300 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 23.05.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

3177

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 23.29
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект „Водопроводно отклонение“
за имот № 000157 по КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, засягащ
поземлени имоти № 034060 – нива собственост
на „Сигма 2003“ – ООД, № 034024 – полски път
собственост, на Община Аксаково, и № 000157 – за
производство на строителни материали, конструкции и изделия, собственост на „Стимекс“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

РЕШЕНИЕ № 23.31
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 028041 и
028046 по КВС на землище с. Осеново, община Аксаково, с цел обединяване и образуване
на тридесет и един нови имота, както следва:
№ 028083, 028084, 028085, 028086, 028087, 028088,
028089, 028090, 028092, 028093, 028094, 028095,
028096, 028097, 028098, 028099, 028100, 028101,
028102, 028103, 028104, 028105, 028106, 028107,
028109, 028110, 028111, 028112, 028113 – отредени
за вилно строителство, и 028091 и 028108 – отредени за път, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини,
черни и лилави линии и надписи със следните
градоустройствени показатели: Устр. зона – Ов;
Е/H – 2(7); Пл – 40 %; Кинт. – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

3128

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 23.30
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект „Канализационно отклонение“ за имот № 000157 по КВС на землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
засягащ поземлени имоти № 034024 – полски път,
собственост на Община Аксаково, № 000157 – за
производство на строителни материали, конструкции и изделия, собственост на „Стимекс“ – ЕООД,
и № 034055 – нива, собственост на Петра Борисова Петкова, Елена Милчева Кръстева и Таня
Милчева Маркова.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

РЕШЕНИЕ № 23.33
от 27 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Кабелно ел.
захранване на АГРС – Игнатиево“ в ПИ № 017170
по КВС на землище гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлени
имоти № 017102 – лозе – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
№ 017103 – лозе, собственост на н-ци на Димитър
Маринов Русев, № 017106 – лозе, собственост на
н-ци на Стоян Георгиев Узунов, № 000070 – полск и път, собственост на Община А ксаково,
№ 017115 – лозе, собственост на н-ци на Хрисанка
Атанасова Колева, № 000068 – полски път, собственост на Община Аксаково, № 000087 – нива,
собственост на н-ци на Яна Георгиева Кадиева,
№ 000059 – дере, собственост на Община Аксаково, № 000090 – полски път, собственост на
Община Аксаково, № 000061 – полски път, собственост на Община Аксаково, № 000046 – път
IV клас, собственост на Община Аксаково, и
№ 000063 – пасище, мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател:
Св. Добрева

Председател:
Св. Добрева

3126

3127

Председател:
Св. Добрева

3129

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-27
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в от Закона
за държавната собственост във връзка с чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията, съвместна
Заповед № РД-02-14-262 от 5.03.2013 г./ЗМФ-301
от 12.03.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра на
финансите, постъпила в областната администрация – Бургас, с писмо вх. № 04-00370/3 от
19.03.2013 г. от МРРБ, и приложени влязъл в сила
ПУП – парцеларен план, и експертни оценки на
подлежащите на отчуждаване имоти нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Довеждащ водопровод за
водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе,
с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево
и полеви учебен полигон „Ново село“, части от
имоти, частна и общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Лозарево, с. Черница,
гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, община
Сунгурларе, област Бургас, съгласно подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-14-2161 от 29.08.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството (ДВ, бр. 72 от 2012 г.).
С Решение № КЗЗ-25 на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието
и храните от 6 декември 2012 г. е променено
предназначението на засегнатите земеделски земи
за неземеделски нужди за изграждане на шахти
по водопровода.
№
по
ред

Имот
№

Землище

Собственик

ВЕСТНИК
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Отчуждените имоти са подробно описани по
вид, размер, местонахождение, собственици и
размер на паричното обезщетение в приложението, което е неразделна част от тази заповед.
2. Средствата, необходими за финансиране на
процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1,
са за сметка на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и са преведени по
сметка на областната администрация – Бургас.
3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат от областната администрация – Бургас, от
датата на влизане на заповедта в сила по искане
на собствениците с приложени документи за
собственост.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
К. Гребенаров

Приложение

Списък на имотите – частна и общинска собственост, за прин удително отч уж даване на
територията на община Сунгурларе за обект:
„Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.
Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра,
с. Мокрен, с. Пъдарево и полеви учебен полигон
„Ново село“

Вид територия

Вид
собственост

Начин на
трайно
ползване

Обща
площ
на имота
(дка)

Площ за Оценотчуждака
ване
на
(дка)
имота
(лв.)

1

44029.0.140 с. Лозарево общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

дере,
овраг

37,459

0,001

1

2.

44029.0.162 с. Лозарево общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

7,364

0,007

2

3.

44029.0.169 с. Лозарево общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

1,057

0,005

2

4.

44029.0.174 с. Лозарево общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

6,270

0,016

5

5.

44029.0.190 с. Лозарево общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

3,856

0,003

1

6.

44029.32.2

нива

10,500

0,002

1

7.

44029.33.82 с. Лозарево н-ци на Велю Митев зем. тер. частна
Рошманов

пасище
мера

2,000

0,013

4

8.

81006.0.23

с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

38,433

0,007

2

9.

81006.0.44

с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

0,860

0,027

7

10.

81006.0.45

с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

6,669

0,007

2

11.

81006.0.90

с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

0,587

0,010

3

с. Лозарево „Би енд Ейч
земя“ – ЕООД

зем. тер. юрид.
лица
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трайно
ползване
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Обща
площ
на имота
(дка)

Площ за Оценотчуждака
ване
на
(дка)
имота
(лв.)

12.

81006.0.348 с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

34,750

0,024

7

13.

81006.0.403 с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

пасище
мера

8,373

0,010

3

14.

81006.0.453 с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

дере

36,905

0,010

3

15.

81006.0.842 с. Черница

общ. гр. Сунгурларе зем. тер. общ.
публ.

полски път

0,564

0,012

3

16.

81006.198.3 с. Черница

„ЛБ Солар“ – ООД

зем. тер. юрид.
лица

пасище
мера

49,290

0,008

2

17.

81006.198.4 с. Черница

„Линекс“ – ООД
„Бургасцвет
Баев“ – ООД

зем. тер. юрид.
лица

пасище
мера

12,250

0,007

2

18.

81006.223.1 с. Черница

Кметство
с. Черница

зем. тер. общ.
частна

пасище
мера

42,113

0,010

3

19.

81006.231.1 с. Черница

Кметство
с. Черница

зем. тер. общ.
частна

пасище
мера

4,965

0,007

2

20.

70247.0.44

гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

2,396

0,012

4

21.

70247.0.46

гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

2,710

0,016

5

22.

70247.0.64

гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

7,871

0,005

2

23.

70247.0.98

гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

3,475

0,018

6

24.

70247.0.102 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

дере

3,786

0,014

4

25.

70247.0.107 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

др. селскост. 0,932
тер.

0,010

3

26.

70247.0.145 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

дере
овраг

6,668

0,007

2

27.

70247.0.153 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

дере

20,039

0,010

3

28.

70247.0.157 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

21,269

0,007

2

29.

70247.0.191 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

дере
овраг

32,887

0,004

1

30.

70247.0.195 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

пуст.
необр. з.

3,066

0,010

3

31.

70247.0.224 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

5,908

0,006

2

32.

70247.0.227 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

пуст.
необр. з.

18,596

0,009

3

33.

70247.0.397 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

14,387

0,010

3

34.

70247.0.508 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

9,475

0,017

5

35.

70247.0.522 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

11,522

0,017

5

36.

70247.0.536 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

1,194

0,003

1

37.

70247.0.572 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

дере

19,046

0,010

3

38.

70247.1.57

зем. тер. общ.
публ.

полски път

4,140

0,003

1

–

гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе
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39.

70247.1.214 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

3,351

0,010

3

40.

70247.1.226 гр. Су нг у р- община Сунгурларе
ларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

2,176

0,012

4

41.

70247.43.77 гр. Су нг у р- „ М и н ю С т а й ко в – зем. тер. юрид.
ларе
Комерс“
лица

нива

8,070

0,001

1

42.

67115.0.39

с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

6,740

0,005

1

43.

67115.0.66

с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

9,286

0,001

1

44.

67115.0.93

с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

6,888

0,007

1

45.

67115.0.102 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

8,103

0,008

2

46.

67115.0.105 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

9,792

0,026

5

47.

67115.0.514 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

8,511

0,007

1

48.

67115.0.517 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

4,330

0,010

2

49.

67115.0.522 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

4,134

0,003

1

50.

67115.0.530 с. Славянци община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

3,564

0,005

1

51.

81582.0.327 с. Чубра

община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

5,250

0,007

2

52.

81582.0.332 с. Чубра

община Сунгурларе

зем. тер. общ.
частна

пасище
мера

2,728

0,020

4

53.

81582.0.356 с. Чубра

община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

пасище
мера

8,665

0,005

1

54.

81582.0.357 с. Чубра

община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

дере

4,266

0,007

2

55.

81582.0.366 с. Чубра

община Сунгурларе

зем. тер. общ.
публ.

полски път

5,898

0,028

6

56.

44029.0.202 с. Лозарево община Сунгурларе

тер. на
трансп.

общ.
публ.

ведомствен 11,583
път

0,017

5

57.

81006.0.32

с. Черница

общ. гр. Сунгурларе тер. на
трансп.

общ.
публ.

път
ІV клас

3,87

0,016

4

58.

70247.0.54

гр. Су нг у р- общ. гр. Сунгурларе тер. на
ларе
трансп.

общ.
публ.

път
ІVклас

18,426

0,016

5

59.

70247.0.445 гр. Су нг у р- общ. гр. Сунгурларе тер. на
ларе
трансп.

общ.
публ.

ведомствен 4,023
път

0,013

5

60.

70247.0.399 гр. Су нг у р- общ. гр. Сунгурларе т е р и т . , общ.
ларе
заета от публ.
води и
водн. об.

отводн.
канал

1,962

0,001

1

61.

70247.0.146 гр. Су нг у р- общ. гр. Сунгурларе т е р и т . , общ.
ларе
заета от публ.
води и
водн. об.

отводн.
канал

5,599

0,008

3

62.

70247.0.100 гр. Су нг у р- общ. гр. Сунгурларе т е р и т . , общ.
ларе
заета от публ.
води и
водн. об.

отводн.
канал

5,749

0,002

1

3227
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 616
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 584 от 28.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Незас т роен П И с и ден т ифи к ат ор
10447.506.273 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 970 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново“ – 62 000 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС;
б) за „Незаст роен ПИ с идентификатор
10447.506.275 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 571 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІІІ – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 640 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново“ – 34 260 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 6200 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 3400 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419
в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на Община Велико Търново,
след представяне в агенцията на документ за
извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 18 600 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 10 300 лв. Депозитът да бъде внесен
до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, по сметка № BG59 SOMB 9130
3324 7614 01 на Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико
Търново, BIC код SOMB BGSF.
6. За п ла ща не т о на дог оворен и т е цен и и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG50
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SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат. За обектите
се допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
7. Закупуване на тръжна документация – всеки
работен ден до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите – всеки
работен ден до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за подаване на документи за
участие в търга – всеки работен ден до 17 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 в
сградата на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков

3146
РЕШЕНИЕ № 617
от 28 март 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, изменя т. 1 на Решение № 585 от 28.02.2013 г.
(ДВ, бр. 28 от 2013 г.) в частта, касаеща наименованието на обект „Незастроен УПИ ХVІІ – „За
обслужващи дейности“, от кв. 59 по ПУП – ПР
на гр. Килифарево“, което да се чете „Незастроен
УПИ ХVІІІ – „За обслужващи дейности“, от кв.
59 по ПУП – ПР на гр. Килифарево“.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 585 от
28.02.2013 г. Общински ят съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
а) за „Застроен поземлен имот с идентификатор
37335.519. 5, с площ 955 кв. м, заедно със сграда
(бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1 по
КККР за територията на с. Клъшка река, община
Велико Търново, със ЗП 81 кв. м“ – 9550 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС; сделката се облага частично с ДДС;
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б) за „Незастроен УПИ ХVІІІ – „За обслужващи дейности“, от кв. 59 по ПУП – ПР на гр. Килифарево, целият с площ 580 кв. м“ – 5800 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС; сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
имота по т. 1, буква „а“ – 950 лв.; за имота по
т. 1, буква „б“ – 580 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419
в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
да се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на Община Велико Търново,
след представяне в агенцията на документ за
извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 2865 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 1740 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. За п ла ща не т о на дог оворен и т е цен и и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат. За обектите
се допуска и разсрочено плащане при условията,
посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в община Велико Търново.
7. Закупуване на тръжна документация – всеки
работен ден до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите – всеки
работен ден до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за подаване на документи за
участие в търга – всеки работен ден до 17 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 в
сградата на Община Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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9. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
3147
РЕШЕНИЕ № 618
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, представляващ:
„Застроен УПИ ХІ – „За фурна“, от кв. 26 по
плана на с. Пчелище, община Велико Търново,
заедно със сграда (бивша фурна)“, собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота,
сключване на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от Общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
3148
РЕШЕНИЕ № 619
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Открива процедура за приватизация на „Една
HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908
линейни метра, черна на цвят, с бяло-сребриста
лента, представляваща част от обща подземна
тръбна електронносъобщителна мрежа за оптична
свързаност и свързаната с нея инфраструктура,
изпълнена въз основа на разрешения за строеж
№ 338 от 29.05.2007 г., 330 от 23.05.2008 г., 482 от
21.07.2008 г., 206 от 29.04.2009 г., 488 от 29.09.2009 г.
и 184 от 16.06.2010 г. на главния архитект на
Община Велико Търново, заедно с правото на
съвместно ползване на защитните PVC тръби
и на кабелните шахти и на сервитутна ивица
в обхвата на трасето“, собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с посочения дълготраен актив, сключването на договори за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
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дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения освен с разрешение
на Общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка по установения от закона ред и
приетите решения от Общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
3149

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 533
от 18 март 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план, одобрен с Решение № 278, прието
с протокол № 15 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, както
и обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във вестниците „Труд“ (бр. 14 от 15.01.2013 г.), „24
часа“ (бр. 14 от 15.01.2013 г.) и „Искра“ (бр. 2 от
18.01.2013 г.), на интернет страницата на Община Казанлък и поставено на информационните
табла в сградата на общината, и чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Да се отчуждят части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на с.
Черганово, община Казанлък, местност Черешите, които попадат в трасето на довеждащ път
на обект: „Изграждане на претоварна станция за
общински отпадъци – Казанлък“, от осова точка
(ОТ) 1200001 до ОТ 120071 на кръстовището с
главен път I-6 София – Бургас, подробно описани
по вид, местонахождение, размер на отчуждаваната част и собственик на имота, размер на
паричното обезщетение, както следва:
№
По- Местона- Собственици
по землен хождение
ред имот
№
1.
005044 Местност Росица Тодорова
Черешите Давидкова
2.
005010 Местност И в а н То д о р о в
Черешите И в а нов, В ен ко
Тодоров Иванов
Общ размер на обезщетението:

Засегна- Размер на
та площ обезщеот имо- тението (в
та (кв.м) левове)
0,256
285 лв.
0,266

296 лв.
581 лв.

2. Изплащането на паричните обезщетения,
определени в т. 1, да започне след 21-вия ден от
датата на обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ и да се извърши по банков път
чрез „Корпоративна търговска банка“ – АД, клон
Казанлък, след посочване на банкови сметки
от правоимащите при главния счетоводител на
Община Казанлък.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60, ал. 1 АПК,
което се налага от следните обстоятелства: Община Казанлък участва в „Регионално сдружение
за управление на отпадъците“ – Стара Загора,
създадено с цел реализиране на проект: „Регионална система за управление на отпадъците в
регион Стара Загора“, финасиран по Приоритетна
ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“.
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Община Казаналък е самостоятелен възложител
на обособена част от проекта с наименование:
„Изграждане на претоварна станция за общински
отпадъци – Казанлък“, в обхвата на която попадат
довеждащият път и връзките с елементите на техническата инфраструктура. Именно довеждащият
път засяга посочените части от имотите по т. 1,
което налага тяхното незабавно отчуждаване. С
оглед ангажиментите на Община Казанлък към
останалите общини партньори в Регионалното
сдружение по изпълнението на проекта и общия
ангажимент на сдружението по изпълнението
на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ DIR-5112122-C007 с МОСВ всяко забавяне в
изпълнението на Претоварна станция – Казанлък,
ще доведе до забавяне изобщо по изпълнението
на целия проект. Това поражда риск от възможни
финансови корекции от финансиращия орган и
риск от невъзможност за изпълнение на проекта
в рамките на този програмен период. Също така
забавянето в реализацията на проекта ще доведе
и до значителни и труднопоправими вреди на
околната среда на територията на община Казанлък. С оглед горното се обосновава изводът, че
следва да се допусне предварително изпълнение
на заповедта при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
с оглед защита на особено важни обществени
интереси и предотвратяване настъпването на
труднопоправими вреди.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 27, ал. 1 ЗОС пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“. При обжалване
само относно размера на паричното обезщетение
жалбата не спира изпълнението є.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Колева – зам.-кмет на община
Казанлък.

3050

Кмет:
Г. Стоянова

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 704
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Кабел НН, питеен
водопровод и противопожарен водопровод“ от
поземлен имот (ПИ) 000206 до ПИ 077018 в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.

3057

Председател:
К. Тачев
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 92
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект:
„Изграждане на главен разпределителен газопровод и разпределителен газопровод – клон 1“,
преминаващ през землището на с. Труд, с обща
дължина 1074,5 м, община „Марица“, област
Пловдив, по следата на вариант 1, нанесен върху
приложен ПУП – ПП (парцеларен план).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
3221
РЕШЕНИЕ № 93
от 21 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект:
„Отклонение на газоразпределителен газопровод
клон 2 (Царацово, Радиново) ТТР 5В 2.2011“,
преминаващ през имоти, собственост на община „Марица“, област Пловдив, с обща дължина
1071 м в землището на с. Царацово по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложен
ПУП – ПП (парцеларен план).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
3222

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 454
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8,
чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от
Наредбата за устройство и работа на органите за
приватизация и следприватизационен контрол на
ОбС – Русе, Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Открива процедура за приватизация на магазин – частна общинска собственост, разположен
на първия (партерен) етаж в северозападната
част на вх. Б, ж.бл. Вл. Заимов, ул. Панайот
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Хитов 48, със застроена площ 95,90 кв.м, заедно
с 2,239 % ид. части от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж.
2. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на „възложител“ съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 115 от 2002 г.

3117

Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 455
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 8,
чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от
Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол
на ОбС – гр. Русе, Общинският съвет – гр. Русе,
реши:
1. Открива процедура за приватизация на
магазин – частна общинска собственост, разположен на първия етаж на шестетажен жилищен
блок Твърдина, ул. Доростол 51, Русе, описан в
АОС № 6862 от 11.01.2013 г.
2. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на възложител съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 115 от 2002 г.

3118

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 447
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК във връзка с предложение
с вх. № 1041 от 20.02.2013 г. от кмета на община
Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за
2013 г. обособен обект – магазин, състоящ се от
преддверие, зала, санитарен възел и склад със
застроена площ 115 кв. м, разположен на първи
етаж от двуетажна масивна със стоманобетонова
конструкция сграда, построена 1966 г., заедно
с 21,30 % от общите части на сградата и съответното право на строеж от УПИ XIV, кв. 72,
целият с площ 1550 кв. м, отреден за обществено
обслужване по ПУП на с. Драгомирово, актуван
с АОС № 5312 от 28.01.2013 г.
2. Открива процедурата по приватизация и
определя като метод за приватизация „публичен
търг“ за обекта по т. 1.
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3. Упълномощава Постоянната комисия по
приватизация и следприватизационен контрол да
извърши процедурата по приватизация на обекта
в съответствие с изискванията на ЗПСК.
Председател:
Св. Георгиева
3153

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 608
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 2, изр. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Стара Загора, допълва списъка по чл. 3,
ал. 2, изр. 2 ЗПСК на общинското участие, което ще
се обявява за приватизация по реда на ЗПСК, приет
с Решение № 725 от 16.05.2002 г. на общинския
съвет (ДВ, бр. 59 от 2002 г.) и допълнен с Решение
№ 118 от 29.04.2004 г. (ДВ, бр. 46 от 2004 г.), Решение № 252 от 25.11.2004 г. (ДВ, бр. 1 от 2005 г.),
Решение № 836 от 25.01.2007 г. (ДВ, бр. 14 от
2007 г.), Решение № 83 от 28.02.2008 г. (ДВ, бр. 34
от 2008 г.), Решение № 386 от 5.03.2009 г. (ДВ, бр. 23
от 2009 г.), Решение № 698 от 22.12.2009 г. (ДВ,
бр. 5 от 2010 г.), Решение № 887 от 29.07.2010 г.
(ДВ, бр. 65 о т 2010 г.), Решение № 1083 о т
31.03.2011 г. (ДВ, бр. 34 от 2011 г.) и Решение
№ 179 от 26.04.2012 г. (ДВ, бр. 42 от 2012 г.), със
следните общински имоти:
1. Общински нежилищен имот за стопански
цели с идентификатор 68850.503.9905.1.95, Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 19,
ет. 1 – АОС № 10734 от 19.10.2012 г.
2. Общински нежилищен имот за стопански
цели с идентификатор 68850.503.9905.2.2, Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг, ет. 1 – АОС
№ 10897 от 20.11.2012 г.

3059

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 309
от 21 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
имот № 115034, местност Пред фуражен цех по
КВС с. Белоградец, собственост на „Лимметал“ – ООД, за водоснабдяване и ел. захранване
на имота.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.

3073

Председател:
Н. Стефанов
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ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 158
от 28 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
и Решение № IV от протокол № 2 от 4.02.2013 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, части градоустройство, електротехническа, ВиК, парцеларен и
трасировъчен план за поземлен имот № 033008
със смяна предназначението на земята с цел
обособяване на нов УПИ 033008 – за жилищно
строителство, по КВС на с. Дуванлии, м. Казиор,
ЕКАТТЕ 24000, като се определят следните показатели: етажност – до три етажа, височина – до
10 м; плътност за застрояване (Пзастр.) – до
60 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – до
1,2; минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е). Линиите
на застрояване и разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.

3054

Председател:
Й. Вангов

54. – Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж на основание
чл. 4а, ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове и решение от 26.02.2013 г.
за утвърждаване на списъци на посредниците и
арбитрите към Националния институт за помирение и арбитраж обнародва:
Списък на посредниците към Националния
институт за помирение и арбитраж
1. Александър Петров Загоров;
2. Анелия Иванова Начева;
3. Антон Красимиров Лалов;
4. Антония Желева Златева-Боянова;
5. Валери Иванов Апостолов;
6. Васил Христов Георгиев;
7. Гергана Илиева Кирова;
8. Гергана Стилиянова Янкова;
9. Гълъб Спасов Донев;
10. Даниела Гечева Щрегарска;
11. Диана Иванова Иванова;
12. Димитър Лазаров Найденов;
13. Димитър Петков Табаков;
14. Ерика Иванова Белоречка-Каменова;
15. Здравка Георгиева Георгиева;
16. Здравчо Димитров Здравчев;
17. Иван Нейков Нейков;
18. Калина Петкова Петкова;
19. Лариса Петрова Тодорова;
20. Любомира Аспарухова Язаджиева-Иванова;
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21. Нина Милкова Гевренова;
22. Нина Пламенова Рачинска;
23. Радка Христова Йосифова;
24. Росица Борисова Матева;
25. Росица Василева Колева;
26. Росица Любенова Спасова;
27. Румяна Ивайлова Цветкова;
28. Румяна Михайлова Михайлова;
29. Руска Николова Бъчварова;
30. Смела Николова Нинева;
31. Стойчо Стойчев Кръстев;
32. Теодора Костадинова Икономова;
33. Томчо Томов Константинов;
34. Трифон Иванов Трифонов;
35. Фанка Цветкова Костадинова;
36. Чавдар Стоянов Христов.
Списък на арбитрите към Националния институт
за помирение и арбитраж
1. Адриан Найденов Илиев;
2. Бонка Савова Колева;
3. Боряна Паунова Стайкова;
4. Валентина Йорданова Зартова;
5. Валери Иванов Апостолов;
6. Васил Христов Георгиев;
7. Владимир Михайлов Кръстев;
8. Владимир Стойчев Стойчев;
9. Гергана Илиева Кирова;
10. Гълъб Спасов Донев;
11. Даниел Михайлов Янев;
12. Даниела Гечева Щрегарска;
13. Диана Иванова Иванова;
14. Диана Маринова Маринова-Смилкова;
15. Евгени Янков Янев;
16. Емил Асенов Мингов;
17. Иван Димитров Сотиров;
18. Кирил Василев Бинев;
19. Лариса Петрова Тодорова;
20. Лилия Александрова Горова;
21. Лъчезар Денков Искров;
22. Мария Павлова Песийска-Спирова;
23. Минчо Боев Коралски;
24. Наталия Александрова Събева;
25. Николина Драганова Чакърова-Вълкова;
26. Паунита Михайлова Петрова;
27. Радка Христова Йосифова;
28. Росица Борисова Матева;
29. Румен Димитров Симеонов;
30. Смела Николова Нинева;
31. Снежана Цецова Александрова;
32. Стойна Илиева Сербезова;
33. Теодора Костадинова Икономова;
34. Трифон Иванов Трифонов;
35. Цветан Атанасов Симеонов;
36. Цветана Андреева Янкова.
3154
27. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Кошарите“, разположена в землището на
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с. Върбешница, община Мездра, област Враца,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4697720

8535860

2.

4697875

8536000

3.

4697980

8536000

4.

4697980

8536140

5.

4698000

8536150

6.

4698000

8536675

7.

4697380

8536675

8.

4697380

8536140

3155
28. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Изворчето“, разположена в землището
на село Поляците, община Дългопол, област
Варна, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4658750

9577300

2.

4658408

9577190

3.

4658261

9577174

4.

4658162

9577062

5.

4658042

9576760

6.

4657800

9576760

7.

4657800

9576500

8.
4658750
9576500
3156
33. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал разрешение
за строеж № РС-16 от 25.03.2013 г. на Държавно
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за строеж: „Реконструкция
и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград“, Фаза 4.3: Изграждане
на нови тягови подстанции в Симеоновград и
Свиленград и разширение на съществуваща тягова
подстанция в Димитровград. Тягова подстанция
Свиленград. Етап I. Трафопост за захранване
на тягова подстанция Свиленград и дежурен
пункт Свиленград. Етап II. Тягова подстанция
Свиленград, намиращи се на територията на
община Свиленград, област Хасково, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
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Административния съд – Хасково, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
МРРБ. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Хасково, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
3125
11. – Висшият съдебен съвет обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178, ал. 3 във връзка
с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ 45 свободни длъжности за „съдия“ в районните съдилища, които
да се заемат след конкурс за преместване чрез
събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:
Орган на съдебната
власт

Свободни
длъжности за
районни
съдии

Конкурс
за преместване в
длъжност

Конкурс
за първоначално назначаване – 20%

Районен съд – Благо1
евград

1

0

Районен съд – гр. Бяла 1

1

0

Районен съд – Варна

6

4

2

Районен съд – Девня

1

0

1

Районен съд – Несебър 1

1

0

Районен съд – Перник 1

1

0

Районен съд – Плов5
див

5

0

Районен съд – Прова1
дия

0

1

Районен съд – Първо1
май

0

1

Районен съд – гр. Сан1
дански

1

0

Ра йонен съд – Сви1
ленград

1

0

Софийски районен съд 25

21

4

На основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180
ЗСВ обявява конкурс за преместване и заемане
на 36 свободни длъжности за „съдия“ в районните
съдилища, както следва:
1. Районен съд – Благоевград – 1 свободна
длъжност;
2. Районен съд – гр. Бяла – 1 свободна длъжност;
3. Районен съд – Варна – 4 свободни длъжности;
4. Районен съд – Несебър – 1 свободна длъжност;
5. Районен съд – Перник – 1 свободна длъжност;
6. Районен съд – Пловдив – 5 свободни длъжности;
7. Районен съд – гр. Сандански – 1 свободна
длъжност;
8. Районен съд – Свиленград – 1 свободна
длъжност;
9. Софийски районен съд – 21 свободни длъжности.
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На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
Конкурсът да се проведе чрез събеседване по
практически въпроси, свързани с прилагането на
законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
Датата, часът и мястото за провеждане на
събеседването да се определят от конкурсната
комисия след конституирането є и да се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3214
63. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – гр. Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 0063/2010/000105
от 28.03.2013 г. възлагам на Стефан Иванов Говедарски с адрес: гр. Раковски, ул. Георги Павликиян
7, група 1: 1612/1707 ид.части на поземлен имот
4100 по кадастралния план на гр. Хисар, който
съответства на имот пл. № 1407 в кв. 91А по
регулационния план на гр. Хисар, целият имот
с незастроена площ 1805,55 кв. м.
3151
37. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – гр. София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 7224/2011/000229 от 13.03.2013 г. е възложен
на Александър Йорданов Александров следният
недвижим имот: апартамент № Г26, ет. 8, вх. Г
в сграда на ул. Николай Хайтов № 2, кв. Изток, изграден на кота +23,95 м, застроена площ
117,78 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария
и кухненски бокс, две спални, тоалетна, баня с
тоалетна, коридор и тераса, при съседи: фасада,
апартамент Г27, стълбищна площадка, асансьорна
шахта и апартамент Г25, заедно с мазе № 26Г,
изградено на кота -6,25 м, застроена площ 3,17
кв. м, при граници: мазе 27Г, мазе 25Г, коридор и
гараж 4, заедно с 2,12% ид.ч. от общите части на
сградата и правото на строеж върху УПИ I-1494,
1495, 1496, кв. 53, м. Изток – Изток.
3150
14. – Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на академичния съвет
обявява конкурси за академичната длъжност
главен асистент: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
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направление 7.6. Спорт, специалност Мениджмънт
на спорта за нуждите на катедра „Мениджмънт
и история на спорта“, сектор „Мениджмънт на
спорта“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6. Спорт, специалност „Бойноприложна физическа подготовка и спорт в МВР
и БА“ за нуждите на катедра „Тежка атлетика,
бокс, фехтовка и спорт за всички“ – един, двата
със срок 2 месеца от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Необходимите документи за
заемане на академични длъжности са определени
в списък в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на
академични длъжности в Националната спортна
академия „Васил Левски“ (НСА). Документи по
конкурсите – в Центъра за развитие на академичния състав на НСА „Васил Левски“, кабинет 403,
ет. 4, Студентски град, София, лице за контакти:
Евгения Арсенкова, тел. 02/4014309.
3198
8. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.3. биологически науки (молекулярна биология) – един; 1.3. педагогика на обучението (методика на обучението по български език) – един; 2.3.
философия (реторика) – един; 1.3. педагогика на
обучението по история (методика на обучението
по история) – един; доценти по: 4.3. биологически
науки (зоология – зоология на безгръбначните
животни, биостатистика) – един; 2.3. философия (философска антропология и философия
на изкуството) – един; 4.3. биологически науки
(микробиология – метаболизъм на бактерии и
гъби) – един; 2.1. филология (социолингвистика
на испански език) – един; 1.2. педагогика (специална педагогика) – един; 2.1. филология (арменски
език и култура) – един; 7.1. медицина (вътрешни
болести – кардиология) – един; 4.3. биологически
науки (физиология на животните и човека) – един;
7.1. медицина (образна диагностика, медицинска
радиология и рентгенология, вкл. използване на
радиоактивни изотопи) – един; 4.2. химически
науки (аналитична химия) – един; 7.1. медицина
(патофизиология) – един; 1.2. педагогика (развитие на детето – обучение и диагностика) – един;
главни асистенти по: 4.3. биологически науки
(биофизика) – един; 2.3. философия (нова философия – XIX век и съвременна философия) – един;
4.3. биологически науки (биохимия) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
3181
34. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Аграрния факултет
за професор по област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство,
научна специалност „Зоохигиена и организация
на ветеринарното обслужване (Зоохигиена)“ със
срок 2 месеца; Медицинския факултет за професор по област на висше образование 3. Социал-
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ни, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Етика на
социалната работа)“ със срок 3 месеца; доценти
по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научни специалности: „Офталмология“ – един; „Генетика“ – един, двата със срок 2
месеца; Стопанския факултет за доцент по област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ със срок
3 месеца; Педагогическия факултет за доцент по
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория и методика на
обучението по изобразително изкуство“ със срок
2 месеца; Ветеринарномедицинския факултет за
главен асистент по област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, научна специалност „Физиология на
животните“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: за АФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 466,
за МФ – във факултета, ул. Армейска 11, тел.
042/ 664 468, за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403, за ПФ – във факултета,
ул. Армейска 9, тел. 042/613 778, за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.
3197
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.01 Театрознание и театрално изкуство (област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство) – един за нуждите на сектор „Театър“
със срок 2 месеца от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Кракра 21, тел. 02/944-24-14.
3215
131. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
на площадка за изграждане на мачтов трафопост с площ около 30 кв. м и парцеларен план
на въздушен електропровод с дължина около
235,31 м, преминаващ над поземлени имоти
с идентификатори № 83106.26.3; № 83106.26.4;
№ 8 310 6 . 2 6 . 5; № 8 310 6 . 2 6 . 6; № 8 310 6 . 2 6 .7;
№ 83106.26.8; № 83106.26.9 и № 83106.156.156,
всички в землището на с. Шейново, община
Казанлък. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3121
9. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Канализация
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и водопровод за захранване на сграда в имот с
идентификатор по КК 51500.83.54, м. Кокалу,
гр. Несебър, община Несебър“. Трасето на канализацията започва от имот с идентнификатор
51500.83.54, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и се включва в съществуваща
канализация в имот с идентификатор 51500.77.38.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод в имот с идентификатор 51500.77.38,
преминава по полск и път с идентификатор
51500.83.51 и достига до имот с идентификатор
51500.83.54. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, Несебър, ул. Еделвайс
10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
3122
10. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: „Кабел 20 kV
за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор по кадастрална карта 51500.83.54, местност
Кокалу, гр. Несебър, община Несебър“. Трасето на
кабела започва от муфи на съществуващ кабел в
имот с идентнификатор 51500.77.38 и преминава по
полски път с идентификатор 51500.83.51 и достига
нов БКТП в имот с идентификатор 51500.83.54.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
3123
1. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитутна
зона на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземна кабелна линия за външно
електрозахранване 20 kV на ПСОВ, гр. Пирдоп.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, стая № 2. 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.
3119
5. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че служебно е изработен ПУП – ПРЗ
за УПИ V 103257 – за ЖС и общественообслужващи дейности от кв. 84, представляващ ПИ с
идентификатор 5656784.533.210 по КК на гр. Пловдив; УПИ VIII 1030335 – за ЖС и общественообслужващи дейности от кв. 85, представляващ
ПИ с идентификатор 5656784.533.203 по КК на
гр. Пловдив, по плана на кв. Остромила – Беломорски, по съдебно Решение № 426 от 21.02.2012 г.,
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влязло в сила на 20.06.2012 г. Проектът е изложен
за запознаване в Районна администрация „Южен“
на Община Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
Община Пловдив чрез район „Южен“.
3182
72. – Община Пловдив на основание чл. 128,
а л. 1 ЗУ Т и в съо т ветст вие с п ро токол о т
26.02.2013 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията на Областна администрация – Пловдив, съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен
парцеларен план на подобект „Довеждащ колектор
от с. Ягодово до ПСОВ Пловдив“ към обект на
„Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води на с. Ягодово,
община „Родопи“, и с. Катуница, община Садово“, преминаващ през землището на община
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в
Община Пловдив, пл. Централен, ет. 7, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Областна администрация – Пловдив, чрез
Община Пловдив.
3183
8. – Община гр. Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани, че е изготвен проект
за ПУП – ПЗ (план за застрояване) за обект:
„Складова база“ на ПИ 005011 в землището на
с. Ковач, община Раднево, област Стара Загора.
Планът е изложен в общинската администрация – Раднево, стая № 209. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация – Раднево.
3120
436. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 149, ал. 4 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен
работен проект и е издадено разрешение за строеж
№ 25 от 2.04.2013 г. за обект: „Рехабилитация на
път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до
км 94+240 (по задание) 94+372.44 (по проект)“.
Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат
разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация, Смолян, и
обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването им.
3124
10. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите, контрол на строителството и
екология“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация за части от квартали 2, 3, 4, 10, 11 и
12 по плана на с. Коньовец и с. Коньовец – квартал депо, едновременно с частично попълване
на кадастралния план. Запознаването с проекта
може да се направи в стая 340 на общината в
рамките на приемното време всеки понеделник
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от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 9 до 11,30 ч. и от
13,30 до 16,30 ч. и петък от 9 до 11,30 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по
проекта могат да се правят в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ пред Община Шумен.
3158

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Искра Георгиева Славова от Добрич на Методиката за оценяване на изпълнението на длъжността
от държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, както и Заповед № 1з-1831
от 10.10.2006 г. на министъра на вътрешните работи, с която е утвърдена методиката, по което
е образувано адм.д. № 1606/2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
3191
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 и
чл. 192 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Радослав Борисов Тодоров с адрес: София 1606,
бул. Ген. Ед. Тотлебен 28, ет. 3, против чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за разполагане и премахване
на преместваеми обекти на територията на Община Банско, приет с т. 2, § 1 от Решение № 350
по протокол № 18 от 6.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, и § 8 и 9 от ПЗР на Наредбата
за разполагане и премахване на преместваеми
обекти на територията на Община Банско, приети
с т. 1 и 2, § 3 от Решение № 350 по протокол № 18
от 6.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
Образувано е адм. дело № 237/2013 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.05.2013 г. в 11 ч., зала 001.
3134
Административният съд – Варна, ХVІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава за
направено оспорване от Магдалена Анчева Вуцова на Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на кв. Изгрев и съответните схеми,
в частта на предвижданията за улиците по о.т.
485-484 и о.т. 484-972, засягащи ПИ 1602 в кв. 169
на кв. Изгрев. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им като ответници по адм. дело № 469/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба
от Магдалена А. Вуцова.
3190
Административният съд – Варна, ХІХ състав,
съобщава за направено оспорване от Иво Георгиев
Василев и Светла Василева Даскалова-Василева
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“
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и с.о. „Горна Трака“ в частта на имот с идент.
10135.2623.92. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници по адм. дело
№ 4438/2012 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 Иво Георгиев Василев
и Светла Василева Даскалова-Василева жалба.
3193
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан Георгиев Янев,
подаден против Решение № 42 от 28.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Пазарджик. По жалбата
е образувано адм. д. № 246 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2013 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.05.2013 г. от 9 ч.
3194
Административният съд – Пловдив, второ отделение, Х състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
осопорване на административен акт – чл. 8, ал. 7,
т. 15, ал. 8 и 9 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Карлово,
приета с Решение № 136, взето с протокол № 9 от
27.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, от
страна на дружеството жалбоподател „Еднократна
употреба“ – ООД, Велико Търново, срещу ответника по делото Общинският съвет – гр. Карлово,
по което е образувано адм.д. № 536 по описа за
2013 г. на А дминистративния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 16.05.2013 г. от 14,30 ч.
3133
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е образувал адм.д.
№ 69/2013 г. въз основа на жалба от Хайри Фах
риев Лошев от с. Чепинци, община Рудозем,
с която се оспорват административните актове – Решение № 167 от 27.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, прието с протокол № 17 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Рудозем,
с което се изменя и допълва Наредбата за местните данъци, такси и услуги на територията на
община Рудозем.
3172
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 191,
ал. 2 АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 70/2013 г. по жалба от Хайри Фахриев Лошев
от с. Чепинци, община Рудозем, с която се оспорва Решение № 168 от 27.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, прието с протокол № 17 от
27.12.2012 г., с което е одобрена калкулация за
2013 г. за разходите, необходими за обезпечаване на дейността по събиране, сметоизвозване
и депониране на битови отпадъци, определен е
размерът на такса битови отпадъци за 2013 г. на
територията на община Рудозем и е изменена
Наредбата на Общинския съвет – гр. Рудозем, за
определяне размера на местните данъци, такси и
услуги на територията на община Рудозем.
3173
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А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Стойко Спасов Желязков
от гр. Чирпан против Заповед № РД-02-14-2638
от 30.10.2012 г. на замест ник-минист ъра на
регионалното развитие и благоустройството в
частта, с която е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект АМ „Марица“
Оризово – Капитан Андреево, участък Оризово – Харманли, по отношение на имоти № 036037
и № 036038, намиращи се в землището на с.
Плодовитово, община Братя Даскалови, с искане за отмяната му като незаконосъобразен. По
оспорването е образувано адм.д. № 526/2012 г. по
описа на Административен съд – Стара Загора.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм.дело № 526/2012 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
3132
Пловдивският окръжен съд, гражданска колегия, призовава Мурат Али Айдогду, гражданин на
Република Турция, с нерегистриран в Република
България постоянен и настоящ адрес, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на Пловдивския окръжен
съд, бул. Шести сепетември 167, исково отделение,
ХХII гр. състав, за да получи препис от исковата
молба с приложенията по гр.д. № 418/2013 г.,
заведено от Софка Павлова Йорданова лично и
като майка и законна представителка на роденото от нея по време на брака є с Мурат Али
Айдогду в гр. Първомай на 6.01.2013 г. дете Бобак Мурат Айдогду, за установяване, че Мурат
Али Айдогду не е биологичен баща на това дете.
Указва на Мурат Али Айдогду, че ако не се яви в
канцеларията на съда в определения срок, за да
получи описаните съдебни книжа, съдът ще му
назначи особен представител по делото, който да
го представлява в производството по заведеното
срещу него дело.
3131
Врачанският районен съд, 3 състав, призовава
Маркус Доминик Вайс, роден на 25.11.1972 г., сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.V.2013 г.
в 9 ч. като ответник по гр. д. № 898/2013 г., заведено от Агнеза Мирославова Вайс, по чл. 49, ал. 1
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съдебно заседание, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, съдът ще му
назначи особен представител.
3192
Каварненският районен съд в проведеното на 28.03.2013 г. закрито заседание по гр.д.
№ 210/2013 г., док ла два но о т съди я Ж ивко
Георгиев, като разгледа пост ъпилата молба
за обезсилване на ценна книга на заповед по
чл. 560 и сл. ГПК във връзка с чл. 581 ТЗ и след
като прецени, че съдържанието є отговаря на
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изискванията на чл. 561 ГПК, издава заповед
за неплащане по чл. 562 ГПК. Отправя покана
до държателя на посочения в заповедта складов
запис регистрационен № 008043 да заяви своите
права най-късно до 28.06.2013 г. В случай че не
стори това в указания срок, складов запис регистрационен № 008043 ще бъде обезсилен. Нарежда на влогоприемателя „Агросилоз“ – ЕООД
(предишно наименование „Дефко“ – ООД), със
седалище и адрес на управление гр. Каварна 9650,
ул. Добротица 52, ЕИК 831400705, представлявано
и управлявано от Велин Николов Добрев и Камен
Петров Атанасов, да не предава на държателя на
складов запис регистрационен № 008043, издаден
от „Дефко“ – ООД, 258,081 тона пшеница, реколта
2008 г., вложена в „Дефко“ – ООД, в качеството
му на влогоприемател – регистриран публичен
склад от влогодателя „Агро флайт“ – ООД, ЕИК
834021112, и продадено от „Агрофлайт“ – ООД, на
„Дефко“ – ООД, като сделката е обективирана във
фактура от 6.01.2009 г., издадена от „Агрофлайт“.
Насрочва съдебно заседание на 28.06.2013 г. от
10 ч. за обезсилване на складов запис регистрационен № 008043 по молба на „Агросилоз“ – ЕООД
(предишно наименование „Дефко“ – ООД), със
седалище и адрес на управление гр. Каварна 9650,
ул. Добротица 52, ЕИК 831400705, представлявано и управлявано от Велин Николов Добрев
и Камен Петров Атанасов, чрез пълномощника
адв. Кремена Огнянова Тодорова-Варненска,
адвокатска колегия, кантора с адрес: Варна, ул.
Омуртаг 20, ет. 2.
3170
Плевенският районен съд връчва препис от
ИМ и доказателства по чл. 131 ГПК на Марисела
Толедо-Рохас Костова с последен известен адрес
на съда Мексико, сега с неизвестен адрес, като
ответница по гр. д. № 1080/2013 г., ІІ гр. състав, по
описа на ПлРС, заведено от Цветан Александров
Костов от Плевен, ул. Парашкев Цветков 32, по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3169
Районният съд – Попово, гражданска колегия, призовава Осман Кахраман, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
на 10.05.2013 г. в 10 ч. за връчване на препис
от искова молба и приложенията към нея като
ответник по гр. д. № 819/2012 г., заведено от Сев
да С. Филева, за делба. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3174
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Алдо Кабрера
Еспиноса, роден на 27.12.1961 г. в Гранма, Куба,
гражданин на Куба, без постоянен и настоящ
адрес в Р.България, че е ответник по гр. д.
№ 2765/2013 г., образувано по предявен от Анета
Костадинова Жекова-Кабрера иск за развод, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
3171
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Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 37/2013 г. със страни: Комисия
за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров, с адрес за призоваване:
Велико Търново, пл. Център 2, стая 211А (сградата на областен управител), против Валентин
Велемиров Григоров с постоянен адрес: Габрово,
община Габрово, област Габрово, ул. Чучулига
6, с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) и с искане за отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност
190 495,43 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Валентин Велемиров Григоров
– Товарен автомобил, марка и модел „Москвич
412“, ДК № ЕВ1843Т, рама № 1812129, двигател
№ 5040847, цвят – зелен; дата на първа регистрация – 21.03.1986 г., дата на придобиване от
проверяваното лице – 24.02.1998 г.
– Лек а вт омоби л, марк а и модел „М иц у б и ш и Л а н с е р“, Д К № Е В 6 8 32 А Р, р а м а
№ JMBSNCB1ASU502556, двигател № 4G13RQ5767,
цвят – сив металик; дата на първа регистрация – 27.09.1995 г., дата на регистрация на името
на проверяваното лице – 11.12.2008 г.
– Сумата в размер 288,38 лв. заедно с лихвите
по разплащателна сметка в лева IBAN: BG69 СЕСВ
9790 1054 6942 00 в „ЦКБ“ – АД, клон Габрово, с
титуляр Валентин Велемиров Григоров.
– Сумата в размер 7,05 лв. заедно с лихвите
по разплащателна сметка в лева IBAN: BG75
FINV 91501014911328, в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, клон Габрово, с титуляр Валентин
Велемиров Григоров.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Валентин Велемиров Григоров
– Сумата от 28 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот, представляващ 1/2
идеална част от поземлен имот с кадастрален
идентификатор 14218.514.166 с административен
адрес Габрово, ул. Чучулига 6, с площ на имота
486 кв. м, при граници поземлени имоти с кадастрален идентификатор: 14218.514.167; 14218.514.158;
14218.514.165; 14218.514.163; 14218.514.162, ведно с
1/2 идеална част от построените в имота: еднофамилна двуетажна жилищна сграда с кадастрален
идентификатор 14218.514.166.1, със застроена площ
106 кв. м, едноетажна сграда „хангар, депо“, с
кадастрален идентификатор 14218.514.166.2, със
застроена площ 26 кв. м; едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален идентификатор
14218.514.166.3, със застроена площ 41 кв. м; едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален
идентификатор 14218.514.166.4, продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 90, том III, дело № 488/2011 г., вх. рег.
№ 806 от 29.04.2011 г. по описа на Служба по
вписвания – Габрово (НА № 48, том I, рег. № 875,
дело № 46/2011 г. на нотариус № 165).
– Сумата от 27 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот, представляващ 1/2
идеална част от поземлен имот с кадастрален
идентификатор 14218.514.166 с административен
адрес Габрово, ул. Чучулига 6, с площ на имота
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486 кв. м при граници поземлени имоти с кадастрален идентификатор 14218.514.167; 14218.514.158;
14218.514.165; 14218.514.163; 14218.514.162, ведно с 1/2
идеална част от построените в имота: еднофамилна двуетажна жилищна сграда с кадастрален
идентификатор 14218.514.166.1 със застроена площ
106 кв. м, едноетажна сграда „хангар, депо“ с
кадастрален идентификатор 14218.514.166.2, със
застроена площ 26 кв. м; едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален идентификатор
14218.514.166.3, със застроена площ 41 кв. м; едноетажна селскостопанска сграда с кадастрален
идентификатор 14218.514.166.4, продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 141, том I, дело № 144/2012 г., вх. рег.
№ 307 от 23.02.2012 г. по описа на Служба по
вписвания – Габрово (НА № 23, том I, рег. № 354,
дело № 20/2012 г. на нотариус № 165).
– Сумата от 15 000 лв., получена от продажбата
на недвижим имот – апартамент № 6 в Габрово,
ул. Трети март 27, вх. А, ет. 5, състоящ се от една
стая и сервизно помещение, със застроена площ
27,03 кв. м, продаден с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 36, том IV, дело
№ 637/2009 г., вх. рег. № 1051 от 13.05.2009 г. по
описа на Служба по вписвания – Габрово (НА
№ 130, том I, рег. № 4185, дело № 114/2009 г. на
нотариус № 093).
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща 1/2 от стойността от продажбата на лек
автомобил марка и модел „Опел Астра“, ДК
№ ЕВ7954АА, рама № WOL000051P8897907, двигател № Х16ХЕL11417244, цвят: бял; дата на първа
регистрация – 10.01.1993 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 2.09.2005 г.
– Сумата в размер 4100 лв., представл яваща стойност та от прода жбата на лек авт омоби л марка и модел „Рено К а нг о“, ДК
№ ЕВ0849А Р, рама № V F1KCOCA F18738385,
двигател № E7J780DA70105, цвят: сив металик;
дата на първа регистрация – 30.09.1998 г., дата
на регистрация на името на проверяваното
лице – 28.02.2008 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 21.12.2011 г.
– Сумата от 150 лв., получена от продажбата
на дружествените дялове в „Кверкос“ – ООД,
Габрово, ЕИК: 107595701, на 14.09.2006 г.
– Сумата от 2500 лв., получена от продажбата
на дружествените дялове на проверяваното лице
в „Сорти Ком“ – ООД (предишно наименование – „ХИВ-3“ – ООД), Габрово, ЕИК: 200526326.
– Сума в размер 107 850 лв., представляваща
общия размер на предоставени в заем парични
средства от проверяваното лице, както следва:
на Марта Стефанова Папазова – 39 600 лв.,
на Валентин Петров Нанков – 7000 лв., на ЕТ
„Стил – Петя Цанкова“ – 4250 лв., на Сашка
Славчева Ценова – 57 000 лв. Заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото до първото заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 16.07.2013 г. от 11 ч.
3116
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
33. – Управителният съвет на Българската
федерация по волейбол, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 16.05.2013 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Лев Толстой
6, Парк-хотел „Империал“, зала „Империал“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на БФ Волейбол през 2012 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на БФ Волейбол за
2012 г.; 3. приемане на бюджета на БФ Волейбол
за 2013 г.; 4. разни. При липса на кворум към
първоначално обявения час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
делегати.
3159
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално научно-техническо дружество по дефектоскопия“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.05.2013 г. в 11 ч. в София
в Института по механика на БАН, зала 502 (на
адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4), при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението; 2. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 3. приемане на нови
индивидуални и колективни членове; 4. утвърждаване на нови вътрешни секции; 5. план и
бюджет за 2013 г.; 6. утвърждаване на участието
на сдружението в сдружения и организации; 7.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
8. избор на управители на вътрешните секции;
9. утвърждаване на размера на членския внос за
2013 г.; 10. промяна в седалището и адреса на
управление на сдружението. 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.
3137
84. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на федерацията на 1.06.2013 г. в 11 ч. в Пресклуб
„България“ на Националния стадион „Васил
Левски“, София, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на федерацията за 2012 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС
на федерацията за 2012 г.; 2. финансов отчет на
УС на федерацията за 2012 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет за дейността
на УС на федерацията за 2012 г.; 3. бюджет на
федерацията за 2013 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета на федерацията за 2013 г.; 4.
освобождаване от отговорност членовете на УС
за дейността на федерацията през 2012 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС на федерацията за дейността
им през 2012 г.; 5. изменения и доипълнения на
устава на сдружение „Българска федерация по
гребане“; проект за решение – ОС приема изменения и допълнения на устава на сдружение
„Българска федерация по гребане“; 6. разни. Регистрацията за участие на делегатите ще започне
в 10,15 ч. на 1.06.2013 г. За участие делегатите
следва да представят удостоверение за актуално
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състояние на представлявания клуб, издадено от
съда по регистрация след 28.02.2013 г., както и
нотариално заверено пълномощно, когато делегатът не представлява съответния клуб – член
на федерацията. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място,
при същия дневен ред и условия за провеждане
и участие независимо от броя на явилите се
членове. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на федерацията
след 30.04.2013 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч.
в офиса на федерацията в София, бул. Васил
Левски 75, ет. 6, и могат да бъдат получавани
от всеки един от тях.
3011
1. – Управителният съвет на Гражданско
сдружение за защита правата на пациентите,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание за своите членове или техни представители – упълномощени с нотариално заверено
пълномощно, на 1.06.2013 г. в 11 ч. в офиса на
сдружението с адрес на регистрация София, ул.
Солунска 27, вх. А, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2012 г.;
2. годишен счетоводен отчет за 2012 г.; 3. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други
публични вземания; 4. обсъждане предложение
на УС на сдружението и вземане на решение за
прекратяване дейността на сдружението, обявяването му в ликвидация и избор на ликвидатор.
Писмените материали по дневния ред на общото
събрание са на разположение в офиса на сдружението с адрес: София, ул. Солунска 27, вх. А.
3039
1. – Управителният съвет на Български хоров
съюз, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.06.2013 г. в
11 ч. в сградата на СБК – София, ул. Иван Вазов
2, при следния дневен ред: 1. отчетни доклади
на управителния и контролния съвет; 2. избор
на председател, членове на управителния съвет,
председател на контролния съвет и двама членове на контролния съвет. 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, колкото и членове да се явят.
3163
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Ловно-рибарско дружество София-изток“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 1.06.2013 г. в 10 ч. в Ловната
хижа в кв. Челопечене, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на УС за 2012 г.;
2. отчетен доклад на КРК за 2012 г.; 3. приемане
бюджета на сдружението за 2013 г.; 4. приемане
програма за дейността на сдружението за 2013 г.;
5. избор на делегати за ОС на НЛРС – СЛРБ; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място.
3186
1. – Управителният съвет на „Българска федерация за скуош“, София, на основание чл. 33,
ал. 1 от устава на федерацията във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
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членовете на федерацията на 2.06.2013 г. в 12 ч.,
на адреса на управление на федерацията в София,
ул. Г. С. Раковски 76, ет. 2 (регистрацията на
членовете и лицата, упълномощени да представ
ляват членове на федерацията, ще започне в 11 ч.
в деня и на мястото на провеждане на общото
събрание), при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния бюджет на федерацията за 2013 г.;
проект за решение: ОС приема годишния бюджет на федерацията за 2013 г.; 2. запознаване
с издадения на федерацията спортен лиценз от
Министерството на физическото възпитание и
спорта; проект за решение: ОС е уведомено и се
запозна с издадения от МФВС спортен лиценз
№ 002531 от 28.12.2012 г.; 3. разни.
3138
19. – Управителният съвет на Сдружението
на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква
общо събрание на 5.06.2013 г. в 14 ч. в София
на адрес: бул. Витоша 106 – хотел „Central Park
Hotel Sofia“, зала 2, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2011 – 2012 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
сдружението за периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане
на годишните счетоводни отчети на сдружението
за 2011 и 2012 г.; проект за решение: ОС приема
годишните счетоводни отчети на сдружението за
2011 и 2012 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2013 г.; проект за решение: ОС преима
бюджета за 2013 г.; 4. избор на управителен съвет
и председател на УС; проект за решение: ОС освобождава досегашните членове на УС, избира
нови членове и избира нов председател. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител.
Подробните писмени материали по дневния ред
са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на сдружението се
легитимират чрез удостоверение за актуално
състояние. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден, на същото място с един час по-късно и при
същия дневен ред.
3104
1. – Управителният съвет на ПАРЗ „Усмихни
се“ по искане на една трета от членовете на сдружението съгласно чл. 20 от устава на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 7.06.2013 г. в 10 ч. в София, ул. Цар Симеон
5, вх. Б, при следния дневен ред: 1. избор на нов
УС; 2. освобождаване на членове на сдружението;
3. отчет на дейността; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място един
час по-късно.
3136
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация по клинични проучвания (БАКП),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 7.06.2013 г. в 14 ч. в
София, хотел „Силвър Хаус“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БАКП за периода юли
2012 – юни 2013 г.; 2. финансов отчет на БАКП
за периода юли 2012 – юни 2013 г.; 3. приемане
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на бюджета на БАКП за 2013 – 2014 г.; 4. планиране на дейността на БАКП 2013 – 2014 г.; 5.
предложение за промяна на устава на БАКП; 6.
избор на нов управителен съвет; 7. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч. независимо от броя
на присъстващите членове, на същото място и
при същия дневен ред.
3162
36. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на БАР на 7.06.2013 г. в
11 ч. в зала „София“ на Грандхотел „София“ на
адрес ул. Гурко 1, София, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад за дейността на
управителния съвет на БАР от 1.01.2012 г. до
датата на свикване на общо събрание; освобождаване от отговорност на членовете на УС; 2.
приемане доклад за дейността на контролния
съвет от 1.01.2012 г. до датата на свикване на
общо събрание; освобождаване от отговорност
на членовете на КС; 3. избор на нов УС; 4. избор
на председател и заместник-председател на БАР;
5. избор на нов КС; 6. приемане на бюджет на
асоциацията за 2013 г.; 7. приемане на промени в
устава на БАР; 8. приемане на насоки за развитие
на асоциацията; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място, при същия дневен
ред от 12 ч. Материалите по дневния ред са в
наличност в офиса на организацията за справки
и сведения по тях всеки ден от 15 до 16 ч.
3185
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Адра“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
15.06.2013 г. в 11 ч. в София, ул. Цветан Минков
11, при следния дневен ред: 1. прекратяване на
дейността на сдружението; 2. избор на ликвидатор
на сдружението; 3. разни. 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
на събранието са на разположение на членовете
в седалището на сдружението.
3135
56. – Управителният съвет на Съюза на артистите в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на Съюза на артистите в България на 24.06.2013 г. в
10,30 ч. в София, Камерна зала на Народен театър
„Иван Вазов“, при следния дневен ред: 1. избор
на мандатна комисия и комисия за провеждане
на изборите; 2. отчет на управителния съвет; 3.
доклад на контролната комисия; 4. доклад на
мандатната комисия; 5. разглеждане на предложения за промени в устава на САБ; 6. приемане
на бюджет за мандата; 7. делегатски събрания по
гилдии; 8. избор на управителен съвет; 9. избор
на председател; 10. избор на контролна комисия;
11. разглеждане на предложения за закупуване
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на част от недвижим имот във Варна и предложения за строеж в гр. Ахтопол и кв. Малинова
долина – София; 12. разни.
3166
1. – Управителният съвет на Фондация за
осъществяване на общественополезна дейност
„Надежда за всички – днес“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 25.06.2013 г. в 18,30 ч. на адреса на седалището
на фондацията в София, ж. к. Младост 4, бл. 413,
вх. А, ап. 19, при следния дневен ред: 1. промяна
в управителния съвет на фондацията; 2. промени
в устава на фондацията; 3. промяна на наименованието на фондацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място в 19,30 ч.,
при същия дневен ред. Членовете на фондацията
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на адрес: София, бул. Климент
Охридски 47А, от 10 до 17 ч. всеки работен ден.
3068
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български есперантски съюз“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (65-и конгрес) на 7.ІХ.2013 г. в 10 ч.
в Сливен, общинска зала „Май“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на БЕС
за периода 2010 – ІХ.2013 г.; 2. отчетен доклад
на контролно-ревизионната комисия на БЕС за
периода 2010 – ІХ.2013 г.; 3. промени в устава на
БЕС и неговото утвърждаване; 4. избор на ръководни органи на БЕС в периода 2013 – 2016 г.:
председател на управителния съвет, управителен
съвет, контролно-ревизионна комисия.
3187
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Фен Клуб Барселона България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28,
ал. 2 и чл. 29, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 25.05.2013 г. в 13 ч. във Велико Търново, ул.
Кольо Гайтанджията 2, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на изменения в устава
на сдружението, включително в наименованието
на сдружението; 2. разни.
3219
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по американски
футбол „София Уориърс“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 1.06.2013 г. в 10 ч. в София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 40, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: 1. промяна в състава на
управителния съвет; 2. промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството; 3. промяна на нов устав 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.
3220
5. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за образование по социална
работа“ (БАОСР) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.06.2013 г. в 11 ч. в СУ
„Св. Климент Охридски“ – София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БАОСР; 2. промени в устава на БАОСР; 3. избор
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на управителен съвет на БАОСР; 4. избор на
председател на УС на БАОСР; 5. обсъждане на
стратегия за развитие на БАОСР. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3207
59. – Управителният съвет на сдружение
„Национална мрежа за децата“ (НМД) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя покана
към членовете на НМД за участие в общо събрание на сдружението на 15.06.2013 г. в 9 ч. в
хотел „Персей“, Варна, при следния дневен ред:
1. представяне на технически и финансов отчет
за дейността на „Национална мрежа за децата“
през 2012 г.; дискусия и гласуване; 2. представяне
на предложения за промени в устава на „Национална мрежа за децата“; дискусия и гласуване;
3. представяне на вътрешни правила за членство
на бизнес организации като асоциирани членове
на „Национална мрежа за децата“; дискусия и
гласуване; 4. провеждане на процедура на номиниране на членове на управителния съвет
на „Национална мрежа за децата“; гласуване;
освобождаване на стария и обявяване на новия
състав на УС на НМД; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3238
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за българска философска култура“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 19.06.2013 г. в седалището на
ИБФК – София, ул. Алфред Нобел 1, бл. 4, вх. Б,
ап. 10, в 14 ч. редовно общо събрание при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
ИБФК през 2012 г.; 2. одобряване на финансов
отчет на ИБФК за 2012 г.; 3. разни. Материалите, свързани с общото събрание, се намират в
седалището на ИБФК и са на разположение на
членовете му.
3233
8. – Управителният съвет на Българска социологическа асоциация – София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във
връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.06.2013 г. в 12 ч. в УНСС, Голяма
конферентна зала (София 1700, Студентски град,
ул. 8 декември), при следния дневен ред: 1. финансов баланс на БСА за периода 2009 – 2012 г.
и освобождаване на предишния УС от финансова
отговорност; 2. промени в устава на БСА; 3. представяне на активно действащите ИК към БСА;
4. интегрирана комуникационна публикационна
платформа на БСА: цели, структура, финансиране, управление; 5. основни събития на БСА през
2013 – 2014 г.; 6. разни. Регистрация – 11,30 – 12 ч.
3240
4. – Управителният съвет на СК „Кану-Каяк – Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на дружеството свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на клуба на 21.06.2013 г. в 18 ч. в сградата
на ул. Иван Вазов 10, Асеновград, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на Спортен клуб
„Кану-Каяк – Асеновец“ за изминалия период; 2.
избор на управителен съвет; 3. избор на контролен
съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на
клуба или техни упълномощени представители да
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вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на членовете за участие започва в
17 ч. в деня на събранието на мястото, определено
за провеждането му. Писмените материали са на
разположение на членовете в сградата на ул. Иван
Вазов 10, Асеновград, от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. 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.
3206
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.05.2013 г. в 18 ч. (регистрация на присъстващите – 17,45 ч.) в големия салон на Народно
читалище „Христо Ботев 1934“, гр. Божурище,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. финансов отчет
на сдружението през 2012 г.; 3. план на дейността
за 2013 г.; 4. проектобюджет за 2013 г.; 5. изключване на членове на клуба поради неплатен
членски внос; 6. 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.
3043
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ален мак“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 30.05.2013 г. в 17,30 ч.
в т.с. Сарафово в кв. Сарафово при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на бюджета за
2012 г. и проектобюджета за 2013 г.; 2. избор на
ново ръководство на ТД „Ален мак“; 3. промяна
в устава на ТД „Ален мак“; 4. организационни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място с един час по-късно и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
3044
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Христо Ботев“, Бургас, кв. Долно Езерово,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 6.06.2013 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Петко
Д. Петков 26, ОУ „Христо Ботев“, учителска стая,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. отчет за финансовото състояние
на сдружението; 3. приемане и изключване на
членове на сдружението; 4. промени в устава на
сдружението; 5. избор на нов управителен съвет
(съвет на настоятелите); 6. 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.
3241
8. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация
за външна реклама – Варна“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.05.2013 г. в 12 ч. във
Варна, ж.к. Чайка 98, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността на
сдружението за 2012 г.; 2. обсъждане на въпроси
от финансов характер, свързани с дейността на
сдружението; 3. промяна на устава на сдружението; 4. обсъждане на други въпроси, свързани с
дейността на сдружението.
3203
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2. – Съветът на настоятелите при сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Училищно
настоятелство при ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 6.06.2013 г. в 17,30 ч. във Варна, ж.к.
Чайка, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УН за изминалата
учебна година; 2. освобождаване на настоящи
членове и приемане на нови членове на УН; 3.
освобождаване на членовете на съвета на настоятелите поради изтичане на мандата и приемане на
нови членове; 4. освобождаване на контрольорите
поради изтичане на мандата и избор на нов/и
контрольор/и; 5. вземане на решение за промени
в устава на училищното настоятелство; 6. разни.
3204
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство на ІV ЕГ
„Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1, 3 и 4 от устава на
училищното настоятелство свиква редовно общо
събрание на 12.06.2013 г. в 18 ч. в учителската
стая на ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна,
при следния дневен ред: 1. попълване на състава
на управителните органи на сдружението – избор
на членове на управителен съвет и на контролен
съвет; 2. изменение в устава на сдружението; 3.
разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете на училищното настоятелство на адреса му на управление. Поканват се да участват
всички членове на сдружението лично или чрез
пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се счита за редовно независимо от
броя на присъстващите членове.
3201
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
по баскетбол „Златоград“, Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.06.2013 г. в 16,30 ч. в сградата на Общинска
администрация Златоград, заседателна зала, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на Спортен клуб по баскетбол „Златоград“ за
изминалия период от предишното общо събрание;
2. отчет на контролния съвет на Спортен клуб по
баскетбол „Златоград“ за изминалия период от
предишното общо събрание; 3. избор на ръководни
органи на клуба; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3165
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Атлетик“, гр. Куклен, област Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.06.2013 г. в 18 ч. в гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43 (сградата на Община Куклен) при
следния дневен ред: 1. избор на нови членове; 2.
отчет на дейността на управителния и контролния съвет; 3. избор на председател, управителен
и контролен съвет; 4. разни.
3041
3. – Управителни ят съвет на Сдружение
„Граждански диалог“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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16.05.2013 г. в 18,30 ч. в офиса на Сдружение
„Граждански диалог“ в Кърджали, ул. Отец Паисий 3, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за периода април
2012 г. – април 2013 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. предложение за преобразуване на
сдружението от сдружение с нестопанска цел
в частна полза в сдружение с нестопанска цел
за общественополезна дейност; 4. изменения и
допълнения в устава на сдружението; 5. избор на
управителен съвет; 6. разни. Общото събрание
се счита за законно и може да взема валидни
решения, ако присъстват най-малко половината
от всички членове на сдружението. Ако не се
явят нужният брой членове за наличие на кворум, заседанието на ОС се отлага за 19,30 ч. при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
3130
24. – Управителният съвет на сдружение
Хандбален клуб „Ловеч – 98“ – Ловеч, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 31.05.2013 г. в 19 ч. в сградата на Общински
детски комплекс – Ловеч, ж.к. Червен бряг, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. избор на
нов УС; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. разни.
3239
101. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб Пловдив – Филипополис“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и раздел V, чл. 4 и 5 на устава на сдружението
свиква общо събрание на 21.06.2013 г. в 18 ч. в
Пловдив 4003, бул. България 97, хотел „Санкт
Петербург“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет и освобождаване от отговорност на председателя и на членовете на управителния съвет
на сдружението; 2. избор на нов председател и
членове на управителния съвет и разпределение
на длъжностите между тях; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3234
38. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и на свое решение от 15.03.2013 г. свиква общо събрание на членовете на сдружението на 8.06.2013 г.
от 10 ч. на адрес: хотел „Империал“, Пловдив 4000,
ул. Лев Толстой 6 (ул. Арх. Камен Петков 1А),
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението
през 2012 г.; 2. приемане на финансовия отчет за
2012 г. на сдружението; 3. приемане на оперативeн бюджет за 2013 г. на сдружението; 4. други.
3164
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ГСК – Тракийски юнак“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 14.06.2013 г. в 17 ч.
в Пловдив, ул. Дръзки 15, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на сдружението за
изминалия период; 2. избор на нов УС и председател на УС; 3. разни. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
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ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3103
1. – Управителният съвет на СНЦ „Хармония,
спорт и здраве“, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 – 25 от устава на сдружението
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 29.05.2013 г. в 18 ч. в
Разград, ж.к. Орел, бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 21, при
следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността
на сдружението през 2012 г., приемане на бюджет
2013 г. и освобождаване на членовете на УС от
отговорност; проекторешение: ОС приема доклада
на УС за дейността през 2012 г., приема бюджет
2013 г. и освобождава от отговорност членовете
на УС; 2. приемане на нови членове; проекторешение: ОС приема новите членове; 3. приемане
на промени в устава (нов устав); проекторешение:
ОС приема промените в устава (нов устав). 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.
3160
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Яхтклуб Порт Русе“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
1.06.2013 г. в 11 ч. в яхтклуба при дневен ред:
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението.
3111
1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „Димитър Благоев“,
Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението, което ще се проведе на 10.06.2013 г.
в 18 ч. в сградата на СОУ „Димитър Благоев“
в Свищов, ул. П. Ангелов 17, при следния дневен ред: 1. избор на председател и секретар на
събранието; 2. приемане на отчет за дейността
на настоятелството през 2012 г.; 3. приемане на
нови членове на настоятелството; 4. прекратяване
на членство в настоятелството; 5. избор на нов
управителен съвет на настоятелството; 6. приемане на нов устав на настоятелството. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието.
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.
3102
54. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани – Стара Загора“, Стара Загора, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на СНЦ „Зелени Балкани – Стара
Загора“ на 9.06.2013 г. в 10 ч. на адрес: Стара
Загора 6000, залата на ТД „Сърнена гора“ на ул.
Цар Симеон Велики 62, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2012 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2012 г. на сдружението
и оперативен бюджет за 2013 г.; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. приемане на предложения
за промени в устава на сдружението; 5. други.
3235
5. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Св. Иван Рилски“ към ОУ „Св. Иван
Рилски“ – Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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и чл. 26 от устава свиква общо събрание на Училищно настоятелство „Св. Иван Рилски“ към ОУ
„Св. Иван Рилски“ – Хасково, на 5.06.2013 г. в 18 ч.
в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ – Хасково,
ул. Г. С. Раковски 32, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на училищното настоятелство за периода на мандата; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и членове на училищното настоятелство;
3. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 4. избор на нов управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени лица.
3205
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българо-турски обучителен център“, Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 3.06.2013 г. в 12 ч. в
Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.;
2. промяна в обстоятелствата на сдружението:
адреса и наименованието на сдружението; 3. избор на управителен съвет и председател на УС на
сдружението; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 13 ч. при същия дневен ред.
Участието в събранието е лично, не се допускат
упълномощени представители.
3161
28. – Управителният съвет на сдружение
с не с т оп а нск а це л „Ф у т б о лен к л у б Е д и нство – 2005“ – с. Дъбница, община Гърмен, об-
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ласт Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.06.2013 г. в 14 ч. в
сградата на Пенсионерския клуб в с. Дъбница,
община Гърмен, област Благоевград, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на досегашните
членове на управителния съвет и председателя
на сдружението; 2. избиране на нови членове
на управителния съвет и на нов председател на
сдружението; 3. приемане на промени в устава.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3208
Георги Димов Георгиев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Рибарско
селище“, Русе, в ликвидация по ф.д. № 808/2007 г.
на Русенския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3202
Георги Йорданов Серафимов – ликвидатор на
сдружение „Клуб по източни бойни дисциплини – Аспарух“ – Хасково, в ликвидация по ф. д.
№ 133/2006 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на адреса на управление
на дружеството – Хасково, ж. к. Орфей, бл. 17,
вх. Б, ет. 2, ап. 8.
3200
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