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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и
техните препарати (обн., ДВ, бр. 86 от 2000 г.;
изм., бр. 55 от 2005 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„техните препарати“ се заменят с „лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества“.
§ 2. В чл. 1 думите „чл. 3, ал. 2 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП) и техните препарати“
се заменят с „чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
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веществата като наркотични, приета с Пос
тановление № 293 на Министерския съвет от
2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.).“
§ 3. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ Г л а в а
в т о р а
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ.
РЕГИСТЪР“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „наркотични вещества“ се добавя „и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества“.
2. В ал. 2 думата „специален“ се заличава.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Специалният регистър“
се заменят с „Регистърът по чл. 3, ал. 2“.
2. В ал. 2 думата „специален“ се заличава.
§ 6. В чл. 5 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Поправки в регистъра могат да се
нанасят само със заверка на фармацевта по
чл. 34 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП), лицето
по чл. 35, ал. 2 ЗКНВП или на лицето, което
носи отговорност за дейностите с наркотични
вещества, когато те не се извършват по чл. 32,
ал. 1, чл. 33, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 ЗКНВП.
(3) Количествата се сумират след края
на всеки месец и регистърът се заверява от
лицата по ал. 2.“
§ 7. Членове 6 и 7 се изменят така:
„Чл. 6. (1) В регистъра се записват и непредвидените производствени загуби, за което се
уведомява съответната дирекция в специализираната администрация на Министерството
на здравеопазването.
(2) При заг уби от пожар, кра жба или
друго непредвидено събитие се уведомяват
контролните органи от районно управление
„Полиция“ към съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи,
съответната дирекция в специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването и инспектора по наркотичните
вещества от регионалната здравна инспекция.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 контролните
органи съставят протоколи, в които се посочват конкретните обстоятелства, при които е
причинена загубата.
Чл. 7. Регистърът може да се води и на
електронен носител, при условие че:
1. въведената информация се разпечатва
не по-малко от един път седмично върху
хартиен носител и всяка страница се номерира, класира в хронологичен ред и оформя в
регистър, който се подписва от лицето, което
води регистъра, и се заверява от лицата по
чл. 5, ал. 2;
2. въвежданата информация се съхранява
трайно на електронния носител.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Националната служба
по наркотични вещества при“ се заменят с
„Дирекцията в специализираната админис
трация на“.
2. В ал. 2 думите „специалния регистър“
се заменят с „регистъра“.
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§ 9. В чл. 10, ал. 1 след думата „лицензията“
се добавя „или разрешението“.
§ 10. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Тримесечните и годишните баланси
за получените, изразходваните и наличните
в началото и в края на периода количества
наркотични вещества и лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, се изготвят от производителите по образец съгласно
приложение № 2 и от търговците на едро
по образец съгласно приложение № 3 след
извършване на инвентаризация.“
§ 11. В чл. 15, ал. 1 думите „специалния
регистър“ се заменят с „регистъра“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „техните препарати“ се
заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
2. В ал. 2 думите „Националната служба
по наркотични вещества“ се заменят със
„съответната дирекция в специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и техните препарати“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „чл. 32“ се заменят с
„чл. 33, ал. 1“.
§ 14. Членове 17а и 18 се изменят така:
„Чл. 17а. (1) Тримесечните отчети за внесените, изнесените, закупените в страната, продадените и наличните количества наркотични
вещества и лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, и обобщеният отчет
за извършваните дейности през изминалата
календарна година се изготвят от търговците
на едро по образец съгласно приложение № 6.
(2) При необходимост лицата по ал. 1 представят на контролните органи допълнителни
справки с данни от регистъра.
Чл. 18. (1) Отчетите и балансите се изготвят отделно за наркотичните вещества
от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т. 2 и 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични и
се подписват от лицата по чл. 5, ал. 2 и от
едноличния търговец или лицето, което управлява и представлява дружеството.
(2) В случаите, когато през отчетния период не са извършвани дейностите, за които
е издадена лицензия или разрешение, лицата
информират писмено дирекцията в специализираната администрация на МЗ в сроковете,
предвидени за отчитане на тези дейности.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ЗКНВП“ се заменят с
„чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични“.
2. В ал. 2 думите „техните препарати“ се
заменят с „лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества“.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Националната служба
по наркотични вещества“ се заменят със
„съответната дирекция в специализираната
администрация на МЗ“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НСлНВ“ се заменя
със „съответната дирекция в специализираната
администрация на МЗ“.
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§ 17. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СПЕЦИАЛЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧК А НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ,
СЪДЪРЖ АЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
КУПУВАЧ
Номер на лицензията/разрешението

Серия/номер

Дата на поръчката:

Наименование:
Седалище:
Адрес:
Брой на
един. оп.

Лекарствен продукт

Дата:

ПРОДАВАЧ
Номер на лицензията

За получател:

Наименование:
Седалище:
Адрес:

(трите имена и подпис)

§ 18.
менят с
§ 19.
менят с

Лекарствена
форма

Колич. в
една оп.

Доза

Дата на доставката:

“
В заглавието на приложение № 2 към чл. 14, ал. 1 думите „техните препарати“ се за„лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.
В заглавието на приложение № 4 към чл. 16, ал. 1 думите „техните препарати“ се за„лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

§ 20. Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 17, ал. 1
Вносител: ………...........……………
Изх. №…………………./……………..г.
ОТЧЕТ
ЗА ВНЕСЕНИТЕ ИЛИ ИЗНЕСЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ЗА ПЕРИОДА НА ……. ТРИМЕСЕЧИЕ ………... Г.
№ Наименование Мярка Вне- № на разсено решителили
ното за
изне- внос или
сено
износ
количество

1

2

3

4

5

Дата на про№ и дата
Митническо Гранично
верка на ин- на единния учреждение, митничес
спектора по администра- оформящо ко учрежнаркотични
тивен докувноса или
дение
вещества от
мент
износа
(при внос
РЗИ
(при внос
(при внос
или износ
или износ
или износ
от или за
от или за
от или за
трета дъртрета дъртрета държава)
жава)
жава)
6

7

8

9

1. Наркотично ве- кг/г
щество
2. Л е к а р с т в е н и б р о й
п род у к т и, с ъ- о п а държащи нарко- ковки
тични вещества,
коли чест во в
една опаковка,
доза
Фармацевт по чл. 34 ЗКНВП, ветеринарен
лекар по чл. 35, ал. 2 или лицето, което отговаря за вноса или износа: ………........................………
(подпис)

§ 21. В приложение № 6 към чл. 17, ал. 2
думите „чл. 17, ал. 2“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
Заключителни разпоредби
§ 22. В Наредба № 55 от 2010 г. за условията
и реда за издаване на лицензии за дейности
с наркотични вещества за медицински цели
от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 1 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите
„от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите“
се заличават.
2. В чл. 1, ал. 1 думите „към чл. 3, ал. 2
от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“ се заменят
с „от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични,
приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.)“.
3. В чл. 5, ал. 2 думите „към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“ се заменят с „от Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични“.

Е д нол и чен т ърг овец и л и л и це, ко е т о
у пр а в л я ва и п р едс та в л я ва юри д и чес 
ко т о л и це: ……………....………………............
(подпис и печат)“

4. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „дирекция „Наркотични
вещества“ се заменят със „специализираната
дирекция“;
б) в ал. 2 думите „дирекция „Наркотични
вещества“ се заменят със „съответната дирекция в специализираната администрация
на Министерството на здравеопазването“;
в) в ал. 3 думите „регионалните центрове
по здравеопазване (РЦЗ)“ се заменят с „регио
налните здравни инспекции (РЗИ)“.
5. В чл. 13, ал. 2 думите „към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“ се заменят с „от Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични“.
6. В чл. 17 т. 3 се изменя така:
„3. с блиндирана врата, заключваща се с
кодов секрет – при съхраняване на наркотични
вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични, или
с метална врата със секретно заключване –
при съхраняване на наркотични вещества от
приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични;“.
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7. В чл. 18, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. с метална каса – за съхраняване на
наркотични вещества от приложение № 2
към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, или с метален шкаф със секретно
заключване – за съхраняване на наркотични
вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3
от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични;“.
8. В чл. 19, ал. 1 думите „към чл. 3, ал. 2
ЗКНВП“ се заменят с „от Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични“.
9. В чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. снабдени с метална каса или метален
шкаф за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от
приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата
за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични.“
10. В чл. 22 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите „към чл. 3, ал. 2 ЗКНВП“
се заменят с „от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични“;
б ) в а л . 3 д у м и т е „ к ъ м ч л . 3, а л . 2
ЗКНВП“ се заменят с „от Наредбата за реда
за класифициране на растенията и веществата
като наркотични“.
11. В чл. 23, ал. 1 думите „Дирекция „Наркотични вещества“ в“ се заменят с „Дирекция
в специализираната администрация на“.
12. В чл. 25 думите „Наркотични вещества“
в“ се заменят с „в специализираната администрация на“, а думите „в РЦЗ“ се заменят
с „от РЗИ“.
13. В чл. 28 думите „Наркотични вещества“
се заменят с „в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването“,
а думите „в РЦЗ“ се заменят с „от РЗИ“.
§ 23. В Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
на лица, зависими към опиоиди (ДВ, бр. 49
от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8 се създава нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 документите по
чл. 4, ал. 1, т. 6, 7 и 8 не се представят, когато
лицето, посочено в заявлението за ръководител
на програмата, не се променя.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 24. В Наредба № 28 от 2001 г. за условията
и реда, при които лечебни заведения, в които
няма аптека, могат да закупуват, съхраняват
и отпускат наркотични вещества (ДВ, бр. 54
от 2001 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на наредбата думите
„наркотични вещества“ се заменят с „лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, необходими за спешна помощ“.
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2. В чл. 1 думите „Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП)“ се заменят с „Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични, приета с Постановление
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 87 от 2011 г.)“.
3. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лекарствените продукти по ал. 1 са
определени в Наредба № 25 от 1999 г. за
оказване на спешна медицинска помощ (ДВ,
бр. 98 от 1999 г.).“
4. В чл. 3 думите „чл. 32 ЗКНВП“ се заменят с „чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите“.
5. В чл. 4, ал. 3 думите „районните центрове
по здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
6. В чл. 5, ал. 2 думите „за медикаменти,
инструменти и консумативи“ се заличават.
7. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отпуснатите количества лекарствени
продукти се вписват в амбулаторния лист на
пациента.“
8. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) В лечебните заведения по чл. 1, ал. 2
се води регистър за закупените, отпуснатите и
наличните количества лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества за спешна
помощ, който се заверява от инспектора по
наркотични вещества от съответната регионална здравна инспекция.“
§ 25. В Наредба № 3 от 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити
и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, станали негодни за употреба (обн.,
ДВ, бр. 6 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 11 от
2003 г., бр. 5 от 2006 г. и бр. 71 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2, т. 3 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“.
2. В чл. 9, ал. 1, т. 4 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните“.
3. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „към регионалния център
по здравеопазване (РЦЗ)“ се заменят с „от
Регионалната здравна инспекция (РЗИ)“;
бб) точка 4 се отменя;
вв) в т. 5 думите „районно полицейско
управление (РПУ) при“ се заменят с „районно управление „Полиция“ към съответната
областна дирекция на“;
б) в ал. 2 абревиатурата „РПУ“ се заменя
с „районно управление „Полиция“.
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4. В чл. 11, ал. 3 абревиатурата „РЦЗ“ се
заменя с „РЗИ“, а абревиатурата „НСлНВ“
се заменя с „дирекцията в специализираната
администрация на Министерството на здравеопазването“.
5. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данните от протокола за унищожаване
се вписват в регистъра по чл. 62 ЗКНВП.“
6. Навсякъде в текста на наредбата думите
„дирекция „Наркотични вещества“ се заменят
с „дирекция в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването“.
§ 26. В Наредба № 20 от 2001 г. за условията
и реда, при които лекарствените продукти,
съдържащи наркотични вещества, вписани в
приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
могат да бъдат освободени от някои мерки
за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм.,
бр. 71 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на наредбата думите
„вписани в приложения № 2 и 3 на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите“ се заличават.
2. В чл. 1 думите „на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите“ се заменят с „от Наредбата за реда за
класифициране на растенията и веществата
като наркотични, приета с Постановление
№ 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 87 от 2011 г.)“.
3. В чл. 3 думите „ЗКНВП“ се заменят с
„от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“.
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§ 27. В Наредба № 7 от 2001 г. за условията
и реда за издаване на разрешителни за внос
и износ на наркотични вещества и техните
препарати (обн., ДВ, бр. 11 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 98 от 2005 г. и бр. 17 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите
„и техните препарати“ се заличават.
2. В чл. 1 думите „към чл. 3, ал. 2 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите (ЗКНВП) и техните препарати“
се заменят с „от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87
от 2011 г.)“.
3. В чл. 2, ал. 1 думите „ал. 1 ЗКНВП“ се
заменят с „от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“.
4. В чл. 4 ал. 2 се отменя.
5. В чл. 6, ал. 1, т. 5 думите „и неговите
препарати“ се заличават.
6. Навсякъде в текста на наредбата думите „дирекция „Наркотични вещества“ при
Министерството на здравеопазването“ или
„дирекция „Наркотични вещества“ се заменят
с „дирекция в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването“.
7. Навсякъде в текста на наредбата думите
„и техните препарати“ и „и техни препарати“
се заличават.
Министър:
Николай Петров
3339
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 33
от 9 април 2013 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 20 май
2013 г., златна възпоменателна монета „Св. св.
Константин и Елена“ от серията „Българска
иконография“ със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 100 лева;
метал – злато с проба 999/1000;
тегло – 8.64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2013;
тираж – 2000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата; номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисия
„2013“. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСК А
НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата във вътрешен
кръг, отделен с пръстен, е изобразена авторска
интерпретация на изображения на св. св. Константин и Елена от стенопис в Кремиковския
манастир. Околовръст по външния пръстен е
изписано „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“.
Автор на художествения проект е Михаела
Каменова.

3367

Управител:
Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 612
от 5 април 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 3.06.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (на партера на вътрешното триетажно крило),
София, бул. Христо Ботев 72, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.

4. Депозитът за участие – 6200 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 30.05.2013 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3284
РЕШЕНИЕ № 614
от 5 април 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 № 363 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.06.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
VII-1386, кв. 15А, м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 155 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 500 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 6.06.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3285
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ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕШЕНИЕ № 211
от 27 февруари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Априлци, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: „Изграждане на
колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Ловеч, чрез Община Априлци.

РЕШЕНИЕ № 35
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – обект: Пътна връзка на Момчилград с път 1-5 Кърджали – Подкова – ново
строителство от км 0+000 до км 1+205, така,
както е показано в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.

Председател:
П. Колева

3357

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 64
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – ПП на елементите на техническата
инфраструктура – „Външно ел. захранване на
обект Мелница 2 т/час“, в УПИ IV-820, кв. 82 по
плана на с. Скравена, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Председател:
Й. Лалчева

3314

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 19-17
от 29 и 31 януари 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на имот пл. № 065040 в
землище кв. Банево, съгласно който се обособяват
УПИ VI, VII, VIII, XI, XII и XIII, отредени „За
вилно строителство“, УПИ IX – „За ЛПСОВ“,
УПИ X – „За инфраструктура и частна улица“, и
УПИ XIV – „За ТП“, с показатели за застрояване в
съответствие с предвидените за устройствена зона
2/Ов съгласно ОУП на гр. Бургас и с приложена
редукция за имотите по чл. 16 ЗУТ.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

3352

Председател:
С. Маджарова

3358

Председател:
С. Хасан

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 383
от 29 март 2013 г.
На основание чл. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на кабел НН от ПИ
55021.501.571.8 – комплексен трансформаторен
пост (БКТП), собственост на ЕВН, за ел. присъединяване на „Жилищен комплекс за отдих“
в ПИ 55021.68.167 – урбанизирана територия в
землището на гр. Павел баня, община Павел баня.
Трасето на електрическия кабел започва от
ПИ 55021.501.571.8 – комплексен трансформаторен
пост (БКТП), собственост на ЕВН, преминава
през ПИ 55021.501.571 – държавна собственост;
ПИ 55021.501.2102 – улица на Община Павел
баня; ПИ 55021.501.65 – урбанизирана – жилищна
частна; ПИ 55021.70.826 – територия, заета от
води – бивш напоителен канал – Община Павел
баня; ПИ 55021.70.607 – полски път на Община
Павел баня, и достига до ПИ 55021.68.167 – „Жилищен комплекс за отдих“ – частна собственост.
Общата дължина на трасето на кабела за
външно ел. захранване е 76,35 л. м, площта на
сервитута – 152,70 кв. м.

3359

Председател:
Хр. Петрова

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 58
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и
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раздел III от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 42 от 28.02.2013 г., взето с протокол
№ 3 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението
на Петър Петров – заместник-кмет на община
Пазарджик, оправомощен със Заповед № 646
от 20.03.2013 г. на кмета на община Пазарджик:
анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка
за общински нежилищен имот, невключен в
имуществото на общински търговски дружества,
който се използва за стопански цели, а именно:
поземлен имот с идентификатор 55155.503.56 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-376 от 21.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, съгласно скица № 2951 от
13.03.2013 г. на СГКК – Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Генерал
Гурко 5, с площ 3645 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно
със сграда с идентификатор 55155.503.56.1, съгласно
скица № 2952 от 13.03.2013 г. по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
последно изменение със Заповед № КД-14-13-376 от
21.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик,
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.503.56, с административен адрес на сградата:
гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Генерал Гурко 5,
със застроена площ 1258 кв. м, брой етажи: 2, с
изба, предназначение: друг вид обществена сграда,
масивна конструкция, построена през 1961 г., и
ведно със сграда с идентификатор 55155.503.56.2,
съгласно скица № 2953 от 13.03.2013 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-376 от 21.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.503.56, с административен
адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.
Генерал Гурко 5, със застроена площ 49 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: складова база,
склад, масивна конструкция, построена през
1980 г., разположени в описания поземлен имот,
за който съгласно действащия застроителен и
регулационен план на гр. Пазарджик е отреден
УПИ II-157, 158, за КОО, за паркинг в кв. 2254
по плана на гр. Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.503.9521,
55155.503.57, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3061 от 25.02.2013 г., вписан в дв.
вх. рег. № 1631 от 4.03.2013 г., акт. № 107, том 6,
Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да
се продаде чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:
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2.1. Предмет на публично оповестения конкурс на един етап: поземлен имот с идентификатор 55155.503.56 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
последно изменение със Заповед № КД-14-13-376
от 21.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик, съгласно скица № 2951 от 13.03.2013 г. на
СГКК – Пазарджик, с административен адрес:
гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Генерал Гурко 5, с
площ 3645 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:
за друг обществен обект, комплекс, ведно със
сграда с идентификатор 55155.503.56.1, съгласно
скица № 2952 от 13.03.2013 г. по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София,
последно изменение със Заповед № КД-14-13-376 от
21.04.2009 г. на началника на СГКК – Пазарджик,
разположена в поземлен имот с идентификатор
55155.503.56, с административен адрес на сградата:
гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Генерал Гурко 5,
със застроена площ 1258 кв. м, брой етажи: 2, с
изба, предназначение: друг вид обществена сграда,
масивна конструкция, построена през 1961 г., и
ведно със сграда с идентификатор 55155.503.56.2,
съгласно скица № 2953 от 13.03.2013 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, последно изменение със Заповед
№ КД-14-13-376 от 21.04.2009 г. на началника на
СГКК – Пазарджик, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.503.56, с административен
адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.
Генерал Гурко 5, със застроена площ 49 кв. м,
брой етажи: 1, предназначение: складова база,
склад, масивна конструкция, построена през
1980 г., разположени в описания поземлен имот,
за който съгласно действащия застроителен и
регулационен план на гр. Пазарджик е отреден
УПИ II-157, 158, за КОО, за паркинг в кв. 2254
по плана на гр. Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.503.9521,
55155.503.57, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3061 от 25.02.2013 г., вписан в дв.
вх. рег. № 1631 от 4.03.2013 г., акт. № 107, том 6,
Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап
при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 683 000 лв.
без ДДС.
2.3. Размер на депозита: 350 000 лв., която
сума следва да е постъпила в банковата сметка,
посочена в конкурсната документация, в срок
до 16,30 ч. на 20-ия ден включително от датата
на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се на партерния етаж на
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сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България 2. Цената на конкурсната
документация и информационния меморадум е
500 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е до 17 ч. на 12-ия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Конкурсната документация се
получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние
на кандидата – юридическо лице. В случай че
документацията се закупува от името на друго
лице, се представя пълномощно, изготвено в
писмена форма с нотариална заверка на подписа.
2.6. В срок до 15 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация.
2.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
2.8. Срокът за подаване на оферти за участие
в конкурса е до 17 ч. на 20-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – гр. Пазарджик,
на ет. 13 в сградата, намираща се в гр. Пазарджик,
бул. България 2.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 20-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.10. Публично оповестеният конкурс на един
етап ще се проведе в зала „Арихитектурен съвет“,
намираща се на ет. 2 в сградата на общинската
администрация – Пазарджик, бул. България 2,
с начален час 11 ч. на 21-вия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъствен, конкурсът ще
се проведе на първия следващ присъствен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват при равни условия всички
физически и юридически лица.
2.12. В публично оповестения конкурс на
един етап не се допускат до участие дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим (офшорни дружества).
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.14. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
постигнатата на конкурса цена и подписване на
приватизационния договор.

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

3. Утвърждава конкурсната документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав от 7 членове,
като определя възнаграждение за всеки член на
комисията по 100 лв.

3278

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА РАКИТОВО
ЗАПОВЕД № РД-25-304
от 1 април 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС е издадена Заповед № РД-25-1385 от
5.11.2012 г. (ДВ, бр. 90 от 2012 г.) за отчуждаване на
поземлен имот с идентификатор 62004.1.6 по КК на
гр. Ракитово, местност Еленско краище, землище
гр. Ракитово, с площ 1,434 дка, попадащ в УПИ
І-3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 – „Площадка – претоварна станция за отпадъци“, съгласно подробен
устройствен план, предвиждащ изграждане на
обект от първостепенно значение – публична
общинска собственост, част от обект: „Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик“, при съседи: ПИ 62004.1.1, ПИ 62004.1.5,
ПИ 62004.1.2, ПИ 62004.1.13, ПИ 62004.1.3, като в
същата е посочено: „Собственик: неустановен“.
След представени допълнително документи:
Решение № В1353 от 14.05.1996 г. на ПК – Ракитово, установяващо правото на собственост
на наследниците на Иван Петров Кривулев, и
удостоверение за наследници № 29604609 от
7.12.2010 г., презаверено на 11.03.2013 г., изменям
Заповед № РД-25-1385 от 5.11.2012 г., както следва:
1. Вместо „Собственик: неустановен“ да се
чете „собственик: наследници на Иван Петров
Кривулев, а именно: Николай Христов Китов,
Марийка Христоскова Ямакова, Магдалина Иванова Савова, Иван Александров Кривулев, Илия
Александров Кривулев“.
2. Определям равностойно парично обезщетение в размер 720 лв., както следва:
Николай Христов Китов – 1/6 ид. ч., размер
на обезщетението – 120 лв.
Марийка Христоскова Ямакова – 1/6 ид. ч.,
размер на обезщетението 120 лв.
Магдалина Иванова Савова – 1/3 ид. ч., размер
на обезщетението – 240 лв.
Иван Александров Кривулев – 1/6 ид. ч., размер на обезщетението – 120 лв.
Илия Александров Кривулев – 1/6 ид. ч., размер на обезщетението – 120 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Ракитово IBAN:
BG75STSA93003308568248, BIC: STSABGSF в банка
„ДСК“ – АД, клон Ракитово.
Тази заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-25-1385 от 5.11.2012 г., която в останалата
си част не се променя.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – гр. Пазарджик.

3315

Кмет:
Л. Петков
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 18
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява частично изменение на специа лизирана план-схема за подземна кабелна
мрежа на оптична свързаност на „Електроника – НС“ – ЕООД, Търговище, към действащия
ПУП в рамките на кв. Запад-1 и Запад-2 съгласно
графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

3353

Председател:
С. Али

Председател:
С. Али

РЕШЕНИЕ № 29
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 73626.201.465
(извън регулация) по кадастрална карта за землището на гр. Търговище, м. Кованлъка, с който
имотът се отрежда „За жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

3355

Председател:
С. Али
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РЕШЕНИЕ № 30
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 73626.122.8 (извън
регулация) по кадастрална карта за землището
на гр. Търговище, м. Разбойненска кория, с който
имотът се отрежда „За жилищно застрояване“
и за него се предвижда нискоетажно свободно
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

3356

РЕШЕНИЕ № 20
от 28 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000217 (извън регулация) по картата на възстановената
собственост за землището на с. Стража, община
Търговище, с който имотът се отрежда „За специализиран малък обект за дестилиране“ и за
него се определя жилищна устройствена зона с
малка височина (Жм).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

3354
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Председател:
С. Али

208. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 1341/2011/000204
от 1.04.2013 г. възлага на Горчо Иванов Христев
от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 132, вх. В, следния
недвижим имот: 26,96 % идеални части от урегулиран поземлен имот с пълен идентификатор
56784.523.328, намиращ се в Пловдив, ул. Николай
Гогол 32, с площ 334 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
със стар идентификатор: 328, кв. 429, парцел:
VIII-328 по плана на III градска част на гр. Пловдив, при граници: 56784.523.337, 56784.523.327,
56784.523.9538, 56784.523.329, 56784.523.336. Имотът
е регистриран в Службата по вписванията при
Пловдивския районен съд съгласно акт № 160, том
64, рег. № 24345 от 28.10.2010 г. с идентификатор
56784.523.328. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувъчът не
може да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
3344
674. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурс за
главен асистент в професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Приложение на
изчислителната техника в икономиката (бизнес
интелигентност и извличане на знания) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор
„Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София,
кабинет 2038, тел. 81-95-390.
3336
53. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по:
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна
специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок 2 месеца; доценти по:
научна специалност Строителна механика, съпротивление на материалите (Строителна механика)
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към катедра „Строителна механика“ – един, със
срок 2 месеца; научна специалност Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителството) към катедра
„Автоматизация на инженерния труд“ – един, със
срок 2 месеца; научна специалност Архитектура
на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
към катедра „Промишлени и аграрни сгради“–
един, със срок 3 месеца; професионално направление 4.5. Математика за: доценти по: научна
специалност Математически анализ към катедра
„Математика“ – един, със срок 2 месеца; научна
специалност Изчислителна математика (11J71,
11КО6 Теория на равномерното разпределение по
модул 1) към катедра „Математика“ – един, със
срок 2 месеца; научна специалност Математическо
моделиране и приложение на математиката към
катедра „Математика“ – двама, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1,
тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
3340
716. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 375 от 11 май
2012 г. преобявява конкурс за редовна и задочна
докторантура за учебната 2012/2013 г. по следните научни специалности: редовна докторантура:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалности: Технология на машиностроенето – един; Точно уредостроене – един;
Метрология и метрологично осигуряване – един;
Приложна механика – един; Теория на механиз
мите, машините и автоматичните линии – един;
Хидравлични и пневматични задвижващи системи – един; Машини и съоръжения за леката промишленост – един; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалности: Микроелектроника – един; Индустриална електроника – един; Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление – двама; Електроснабдяване и електрообзавеждане – двама; Светлинна техника и източници
на светлина – един; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалности: Компютърни системи, комплекси
и мрежи – един; професионално направление 5.4.
Енергетика, специалност: Промишлена топлотехника – един; задочна докторантура: професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалности: Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране – един, Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един,
всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и
приложенията към тях. За справки: Технически
университет – Габрово, ул. Х. Димитър 4, отдел
„Научно развитие“, тел: 066/827-238.
3375
138. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за доценти по професионални направления: 3.9.
„Туризъм“, научна специалност „География на
рекреацията и туризма“ – трима; 4.4. „Науки за
земята“, научна специалност: „Екология и опаз-
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ване на екосистемите“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав 78, стая 1, тел.: 032 960 360.
3376
18 5 . – И н с т и т у т ът з а л и т е р а т у р а к ъ м
БАН – София, обявява конкурс за професор по 2.1.
Филология – Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия (Унгарска
литература), със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 02/971-70-56.
3337
63. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология и научна специалност
05.03.06. История на България (за научноизследователска област „Историческа демография на
българските земи през Възраждането“) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 8703217.
3368
29. – Институтът по органична химия с Център
по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по направление 4.2. Химически
науки по 01.05.10. Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активните вещества
за нуждите на лаб. „ХББЕ“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
3369
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени изменение
на плана за регулация и план за застрояване
за кв. 2, УПИ VII, VIII и ХII за създаване на
нови УПИ VI, VII, VIII, XXIII, XXIV, XXV,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII от кв.
2, УПИ I и II от кв. 2а, УПИ I от кв. 2б, нова
улица по о.т. 12 – о.т. 12а – о.т. 12б – о.т. 12в, м.
НПЗ „Илиянци-изток“, който е изложен в район
„Сердика“. Заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Сердика“.
3370
5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация на улица от о.т. 1
до о.т. 15 за обслужване на имоти в местността
Мочура (бивша местност Герена), землище кв.
Банево, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД „Освобождение“ – гр. Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3334
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6. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация на улица от
о.т. 2 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8 – о.т. 9 – о.т.
10 – о.т. 11 за обслужване на имоти в местността
Черна Яна (бивша местност Караянос), землище
кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в кметството в кв. Долно
Езерово, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3335
4. – Община гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за улична регулация на територията на кв. 58 и
изменение на план за регулация на урегулиран
поземлен имот – УПИ І – за стопански двор на
ТКЗС, кв. 58, с. Бистренци, община Бяла. ПУП
се изработва въз основа на заявление за създаване на ПУП с вх. № 5300-3411 от 18.12.2012 г. и
Решение № 11 по протокол № 1 от 30.01.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бяла, за одобряване задание и разрешаване изработването на ПУП – ИПР.
Територията, предмет на плана, обхваща квартал 58 по регулационния план на с. Бистренци
с площ около 66 000 кв. м и представлява бивш
стопански двор на ТКЗС. Със Заповед № РД-11350 от 6.11.2012 г. на кмета на община Бяла за
изменение на кадастралния план на с. Бистренци
са допълнени поземлени имоти с № от 321 до 340.
Целта на подробния устройствен план – изменение
на регулационния план, на основание чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е да се урегулират допълнените
поземлени имоти в кв. 58 с № 322; 323; 324; 325;
326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336;
337 и 338 по имотните им граници. Поземлени
имоти с № 323; 326; 327; 330; 333; 334; 335 и 336 са
собственост на „Агрофактор“ – ООД. Поземлени
имоти № 322; 324; 325; 328; 329; 331; 332; 337 и 338
в кв. 58 са държавна частна собственост – МЗХ.
Предназначението на урегулираните поземлени
имоти е „предимно производствено“ в съответствие с действителното им ползване и чл. 22 от
Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони. Изработен е подробен устройствен план за изменение на неприложената улична
регулация в участъка ОТ 130 – ОТ 64 – ОТ 64-а
по северозападната граница на стопанския двор
и определяне на ПИ № 321; 339 и 340 – общинска
публична собственост, като част от уличната
регулация на с. Бистренци. Изработеният ПУП
е на разположение на заинтересуваните страни
за оглед и справки в стая № 205 на общинската
администрация – гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф І
№ 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят възражение
до общинската администрация – гр. Бяла, в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3318
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284. – Община гр. Кричим на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ (предишен текст) във връзка
с § 124 ЗИДЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен окончателен проект на
ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV
ВЕЦ „Въча І“ – ВЕЦ „Цанков камък“, определен
с Решение № 771 от 21.10.2011 г. на МС за „национален обект“, възложител: „НЕК“ – ЕАД – П
„Трафоелектроинвест“, при засегнати от сервитута
на ВЛ имоти в землището на гр. Кричим, община
Кричим, област Пловдив, ПИ 39921.4.609, НТП
„друг вид дървопроизводителна гора“, МЗГ – ДЛ,
площ, заета от сервитута на ВЛ – 18,740 дка, и ПИ
39921.4.960, НТП „друг вид дървопроизводителна
гора“, МЗГ – ДЛ, площ, заета от сервитута на
ВЛ – 2,177 дка. Изготвеният окончателен проект
на ПУП – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kV
ВЕЦ „Въча І“ – ВЕЦ „Цанков камък“, се намира
в дирекция „УТОСИДГР“ при Община Кричим и
може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ (предишен текст) във връзка с § 124
ЗИДЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация.
3317
2. – Община Сапарева баня на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвен план по § 4к,
ал. 1 ЗСПЗЗ за земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4, в който
фигурират три новообразувани имоти с проектни
идентификатори № 65365.32.344, 65365.32.345 и
65365.32.346 по кадастралната карта на землището
на гр. Сапарева баня, местност Водни дол, община
Сапарева баня, област Кюстендил, с възложител
Йордан Спасов Кръпчански. Планът съдържа
помощен план и план на новообразуваните имоти ведно с регистър на имотите, съществували
преди образуването на ТКЗС и ДЗС (бивши
собственици), както и кадастрален регистър на
новообразуваните имоти и таблица за изчисление
на дължимото обезщетение на собствениците. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно разпоредбите
на чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения и искания
по плана и придружаващата го документация до
кмета на общината.
3316

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 158 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от Дмитрий Сергеевич Снисаренко, с която
се оспорва Заповед № РД-09-698 от 7.05.2009 г.,
по което е образувано адм. д. № 1158/2013 г. по
описа на Върховния административен съд.
3341
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от търговското дружество
„Марвена“ – ООД, София, направено с жалба,
подадена от неговия управител Антон Боянов
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А ндонов срещу Решение № РД-НС-04-108 от
21.11.2012 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и приетата с него
Методика за договаряне на стойността, до която
се заплащат от НЗОК медицинските изделия в
условията на болничната и извънболничната помощ, по което е образувано адм. д. № 4003/2013 г.
по описа на Върховния административен съд.
3342
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е направено оспорване от Слави Димитров Генов
с предмет Решение № 551-6 от 26 и 27.07.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР на с.о. „Траката“, относно ПИ
№ 1795, кв. 116, в частта на проектираната улица
през източната граница на имота между осеви
точки 262б, 262в, 262г, 263. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 144/2013 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
3361
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от Теменужка
Димитрова Йотова и Петьо Михайлов Йотов с
предмет Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е приет
ПУП – ПУР на кв. Изгрев, в частта относно ПИ
10135.2552.4143 по КК за същата територия, пре
образуван от ПИ 10135.2552.2504. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм.д. № 4473/2012 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
3362
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 61/2013 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 22.05.2013 г. в
14,30 ч. и по което предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 17, ал. 1, т. 2.2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на Община Котел, приета от Общинския съвет – гр. Котел, с Решение
№ 17 от 5.03.2003 г., изм. с Решение № 339 от
26.01.2006 г., изм. с Решение № 507 от 30.01.2007 г.,
изм. с Решение № 12 от 19.12.2007 г., изм. с Решение № 207 от 30.01.2009 г., изм. с Решение
№ 399 от 21.12.2009 г., изм. с Решение № 586 от
31.01.2011 г., изм. с Решение № 18 от 23.12.2011 г.,
изм. с Решение № 197 от 28.11.2012 г.
3363
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано административно дело № 1201/2013 г. на второ отделение,
29 състав, насрочено за 24.04.2013 г. от 9,30 ч.,
по жалба на сдружение „Първи частен синдикат“
против Решение № 3291-П от 16.11.2012 г. на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 93 от
27.11.2012 г.).
3440
Варненският районен съд, ХVІІІ състав, призовава Мъго Грон Кавафян и Мари Грон Кавафян
с неизвестни адреси като заинтересовани лица по
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гр. д. № 11502 от 2011 г. по описа на Варненския
районен съд, ХVІІІ състав, заведено от Илия
Цветков Атанасов срещу Заповед № РД-12-9400-909
от 13.11.2012 г. на областния управител на област
Варна, да се явят в РС – Варна, в канцеларията на
деловодството на 18-и състав в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получат препис от жалба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат редовно връчени и на заинтересованите
лица ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3343
Първомайският районен съд, втори граждански състав, призовава Малина Добрева Колева
(Чорли) с неизвестен адрес като ответница по
гр.д. № 241/2012 г. на втори граждански състав с
предмет – делба, за явяването є на 28.05.2013 г.
в гражданското деловодство, Районен съд – Първомай, за да получи препис от исковата молба
с приложенията.
3373
Софийският районен съд, 77 състав, призовава Петър Николов Гогов с известен по делото
адрес: София, ж.к. Хиподрума, бл. 20, вх. А, ет. 1,
ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 29.05.2013 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 27481/2006 г. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3374
Шуменският районен съд на основание чл. 48,
ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132, 133 ГПК призовава Нейджо Трипун Накич, сръбски гражданин, без постоянен и настоящ адрес в Република
България, с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр.д. № 3793/2012 г., заведено по
чл. 123, ал. 1 СК във връзка с чл. 76, т. 9 ЗБДС,
с указание да се яви в съда и да получи исковата
молба и доказателствата по делото в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3360

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Федерация на синдикатите във финансовия сектор“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
конференция на федерацията на 23.05.2013 г. в 9 ч.
в София, ул. Света София 5, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на федерацията
през 2010, 2011 и 2012 г.; 2. отчет за изпълнение
на бюджета на федерацията през 2010, 2011 и
2012 г.; 3. приемане на бюджет за 2013 г.; 4. избор
на нов председател, нов изпълнителен съвет и нов
контролен съвет и освобождаване от отговорност
на досегашните съпредседатели, изпълнителен
съвет и контролен съвет; 5. разни.
3377
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в
Република България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2013 г. в
15 ч. в курортен комплекс Старозагорски минерални бани, хотел „Калиста“ – конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава на
Съюза на ВиК операторите в Република България; 2. избор на председател на управителния
съвет на Съюза на ВиК операторите в Република
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България; 3. избор на членове на управителния
съвет на Съюза на ВиК операторите в Република
България; 4. избор на председател на контролния
съвет на Съюза на ВиК операторите в Република
България; 5. избор на членове на контролния
съвет на Съюза на ВиК операторите в Република
България; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да участват в общото събрание
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители.
3365
23. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на бившите служители на МВР“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 1.06.2013 г. в 11 ч. в София,
район „Младост“, бул. Цариградско шосе, хотел
„Метрополитън“, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет и съюзната контролна комисия за дейността на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. промяна в
състава на УС на сдружението и избор на нов
председател; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същя дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
3349
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
14.06.2013 г. в 12 ч. в София, ул. Пиротска 7, ет. 2,
в сградата на Съюза на юристите в България при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на АПБ
за 2012 г.; 2. финансов отчет за дейността на АПБ
през 2012 г.; 3. одитен доклад за 2012 г.; 4. освобождаване на УС от мандат и освобождаване на
членовете му от отговорност; освобождаване от
длъжност на председателя на АПБ; 5. избор на
нов председател и нови членове на УС; 6. обсъждане и приемане на промени в устава на АПБ;
7. избор на прокурор на годината за 2012 г.; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3364
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Арлекин“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.06.2013 г. в 10 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението в София,
бул. Евлоги Георгиев 65, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението; 2. приемане
на отчета и годишния баланс на сдружението за
2012 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението
за 2013 г.; 4. промени в устава на сдружението;
5. избор на нови членове на УС на сдружението
и освобождаването на членове на УС; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същия ден в
11 ч. при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите. Материалите по дневен ред
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението в София,
бул. Евлоги Георгиев 65.
3371
11. – Управителният съвет на Национално
студентско сдружение за образователен обмен
„АИЕСЕК – България“ на основание чл. 26, ал. 3
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ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2013 г.
в 10 ч. в София, пл. Народно събрание 10, Национален студентски дом, при следния дневен
ред: 1. избор на председател на УС на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 2. гласуване вот на доверие на членове на УС на НССОО „АИЕСЕК – България“; 3. промяна във вътрешните правила на
НССОО „АИЕСЕК – България“; 4. освобождаване
от отговорност за мандат 2011/2012 г.; 5. избор на
председател и членове на консултативния съвет
на НССОО „АИЕСЕК – България“; 6. други. 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.
3346
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
28.06.2013 г. в 7 ч. в София, ул. Г. Бенковски 10,
при следния дневен ред: 1. приемане доклада с
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2012 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе следващия ден в 7 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Всички документи
във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на посочения по-горе адрес.
3347
40. – Управителният съвет на Българска
Асоциация Полимери на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на асоциацията свиква редовно общо
събрание на членовете на БАП на 30.05.2013 г. в
11 ч. в Пловдив, хотел „Марица“, зала „Хебър“,
при следния дневен ред: 1. предложение за промени в устава на сдружението; 2. предложение
за избор на нов УС; 3. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 4. други.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на асоциацията в София,
ул. Велико Търново 22, всеки работен ден от
10 до 16 ч. В случай че един член представлява
друг, упълномощеното лице следва да представи
изрично пълномощно. Не се допуска един пълномощник да представлява повече от трима упълномощители. Ако не бъде набран необходимият
кворум, събранието ще бъде проведено един час
по-късно на същото място и ще бъде редовно без
значение от представения кворум.
3348
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален Айкидо съюз – Айкикай България“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на управителния
съвет от 29.03.2013 г. свиква общо събрание на
15.06.2013 г. в 10 ч. в административната сграда
на ул. Симеон Велики 7, Велико Търново, със
следния дневен ред: 1. приемане и промяна на
устава на сдружение с нестопанска цел „Национален Айкидо съюз – Айкикай България“,
Велико Търново, в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 2. избор на ръководни органи на
организацията; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3380
1. – Управителният съвет на СНЦ „Асоциация
на розопроизводителите в България“, Карлово, на
основание чл. 26 и чл. 22, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 14.06.2013 г.
в 17,30 ч. в залата на сдружение „Бизнес цен-
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тър – Бизнес инкубатор – Карлово“ в Карлово,
ул. Генерал Карцов 47, при следния дневен ред:
1. освобождаване и приемане на нови членове
на общото събрание на сдружението; 2. освобождаване и приемане на нови членове на УС на
сдружението; 3. вземане на решение за промени
в устава на сдружението; 4. вземане на решение
за промяна в наименованието на сдружението; 5.
вземане на решение за промяна в седалището и
адреса на управление; 6. представяне и приемане
на плана за развитие на сдружението; 7. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете всеки присъствен ден от 8,30
до 17,30 ч. в офиса на сдружение „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Карлово“ в Карлово, ул.
Генерал Карцов 47. Поканват се всички членове
на СНЦ „Асоциация на розопроизводителите в
България“ – Карлово, да участват в общото съб
рание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
3372
1. – Управителният съвет на Фондация „Съпричастие – Пазарджик“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
31.05.2013 г. в 16 ч. в Пазарджик, ул. Княз Борис I
№ 33, при следния дневевн ред: 1. освобождаване
от длъжност член на УС и член на ОС на Р. И. Л.
поради постъпило заявление за напускане; 2.
освобождаване от длъжност член на ОС на Р. Р. Л.
поради постъпило заявление за напускане; 3.
освобождаване от длъжност член на ОС на Л. В. Л.
поради постъпило заявление за напускане; 4.
приемане за нов член на УС на Р. Л. Д.; 5. приемане
за нов член на ОС на Х. Л. Д.; 6. приемане за нов
член на ОС на Д. Л. Я.; 7. приемане за нов член
на ОС на Г. Ц. С. На основание чл. 16, ал. 1 от
устава на фондацията и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се счита за законно и може да взема
валидни решения, ако присъстват най-малко половината от всички членове на фондацията. Ако
в обявения ден и час не се явят необходимите по
брой членове, то се отлага с 1 час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се счита
за законно независимо от броя на присъстващите.
3350
27. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Самоков“ – Самоков, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25(3) от устава на сдружението свиква общо събрание на 19.05.2013 г. в 10 ч.
в ДНА – гр. Самоков, при следния дневен ред: 1.
отчет на работата; 2. отчет на работата на КРК;
3. избор на УС на ЛРС – Самоков; 4. избор на
председател на УС; 5. избор на КРК; 6. избор на
председател на КРК; 7. избор на представител на
ЛРС – Самоков, в НЛРС – СЛРБ; 8. промяна в
устава на ЛРС – Самоков. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден със същия дневен ред,
но с 1 час по-късно.
3366
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Асоциация на българските
олимпийски клубове и параолимпийски спортове“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 18.06.2013 г.
в 11 ч. в Стара Загора, ул. Цар Иван Асен ІІ
№ 69, вх. А, ет. 5, ап. 25, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението
за 2012 г.; 2. вземане на решение за заличаване
на починалите членове на УС Филип Данаилов
и Стоян Стоянов от партидата на дружеството
вследствие настъпила смърт; 3. освобождаване
на членове на сдружението; 4. приемане на нови
членове на сдружението; 5. избор на управителен съвет; 6. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 7. промяна на
наименованието на сдружението; 8. промяна на
устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
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6. – Управителният съвет на СТД „Вишеград“ – Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
дружеството на 31.05.2013 г. в 14 ч. при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за работата на
УС за 2012 г.; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“, Тополовград, приема отчета за
работата на УС за 2012 г.; 2. приемане на доклада
на КС за 2012 г.; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“ – Тополовград, приема доклада
на КС за 2012 г.; 3. освобождаване от отговорност
за дейността им за 2012 г. на председателя, членовете на УС и КС на дружеството; предложение
за решение – ОС на СТД „Вишеград“, Тополов
град, освобождава от отговорност за дейността
им за 2012 г. председателя, членовете на УС и
КС на дружеството; 4. обсъждане и приемане на
бюджета на дружеството за 2013 г., програмата
за дейността и плана за проявите за 2013 г. на
СТД „Вишеград“, Тополовград; предложение за
решение – ОС на СТД „Вишеград“, Тополовград,
приема бюджета на дружеството за 2013 г., програмата за дейността и плана за проявите за
2013 г.; 5. промяна на устава на СТД „Вишеград“,
Тополовград; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“, Тополовград, приема направените предложения за изменения в устава на
дружеството; 6. определяне размера на членския
внос за 2013 г.; предложение за решение – ОС на
СТД „Вишеград“, Тополовград, приема предложения размер на членския внос за 2013 г.; 7. избор
на делегати за общото събрание на БТС; предложение за решение – ОС на СТД „Вишеград“,
Тополовград, приема предложените делегати за
общото събрание на БТС; 8. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на
членовете в сградата на дружеството. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде проведено същия ден в 15 ч.
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