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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за кинематографична копродукция между
правителството на Република България и
правителството на Държавата Израел
(Утвърдено с Решение № 396 от 17 май 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от 4 юни 2013 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел, понататък наричани „Страните“;
Предвид факта, че взаимното сътрудничество може да послужи за развитието на филмо
производството и да поощри по-нататъшното
развитие на културните и технологичните
връзки между двете страни;
Предвид това, че копродуцирането може
да подпомог не фи л мови т е ин д ус т рии на
съот вет ни те д ържави и да доп ринесе за
икономическия растеж на производството
и разпространението на филмови, телевизионни, видео- и нови медийни продукти в
България и Израел;
Отчитайки своето взаимно решение да
установят рамка за насърчаването на производството на аудио-визуални продукти, и
по-конкретно за кинематографични творби,
създадени при условията на копродукция;
Като се позовават на Спогодбата между
правителството на Република България и
правителството на Държавата Израел за сът
рудничество в областта на културата, образованието и науката, подписана в Йерусалим
на 4 юли 1991 г., и в частност член 6 от нея,
Страните се споразумяха за следното:
Член 1
За целите на това Споразумение:
(1) „Копродукция“ или „филмова продукция“ означава кинематографично произведение със или без съпровождащо озвучаване,
независимо от времетраенето или жанра му,
включително игрални, анимационни и документални продукции, създадени от израелски
копродуцент и български копродуцент, в ка-

къвто и да било формат, за разпространение
посредством всякакви обекти и носители,
включително киносалони, телевизии, интернет, видеокасети, видеодискове, компактдис
кове или други подобни носители, включително и бъдещи форми на кинематографично
производство и разпространение.
(2) „Български копродуцент“ означава физическо или юридическо лице от Република
България, което организира създаването и
осигурява финансирането на кинематографичното произведение и други условия.
(3) „Израелск и копрод у цент“ означава
физическо или юридическо лице от Израел,
което организира създаването и финансирането на кинематографичното произведение.
(4) „Компетентни органи“ означава както
двата Компетентни органа, отговорни за изпълнението на това Споразумение, така и съответния Компетентен орган по отношение на
всяка от държавите, в зависимост от конкретния
случай. Компетентните органи са:
– за Република България – Министерството на културата;
– за Държавата Израел – Министерството
на културата и спорта или посочено от него
лице.
Член 2
(1) Филмите, които ще бъдат копродуцирани по силата на това Споразумение от
двете държави, следва да бъдат одобрени от
компетентните органи.
(2) Всяка копродукция, произведена в изпълнение на това Споразумение, ще се счита от компетентните органи за национален
филм, предмет на съответното национално
законодателство на всяка от Страните. Такива
копродукции ще имат право на подпомагане
по силата на националното законодателство
на всяка от Страните или от предимствата,
които могат да бъдат постановени от всяка
от Страните. Това подпомагане се полага
единствено на копродуцента от държавата,
която го предоставя.
(3) Ако копродуцентът от дадена Страна
не изпълни условията, съгласно които дадена
копродукция е одобрена от тази Страна, или
ако копродуцентът от дадена Страна допусне
съществено нарушение на договора за ко
продукция, вследствие на това тази Страна
може да отмени статута на копродукция на
произведението и свързаните с него права и
привилегии.
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Член 3
(1) За да изпълни условията, с които се
ползва копродукцията, копродуцентите следва
да представят доказателства, че разполагат с
подходящата техническа организация, адекватно
финансиране, доказана професионална репутация и квалификации, за да могат успешно да
завършат продукцията.
(2) Одобрение няма да получат проекти,
при които копродуцентите са свързани чрез
общо управление и контрол, освен ако такава
връзка е установена специално за целите на
самата копродукция.
Член 4
(1) Филмовите копродукции се създават,
обработват, дублират или субтитират до създаването на първото копие за показ в страните
на участващите копродуценти. Ако обаче сценарият или сюжетът на творбата го изисква,
компетентните органи могат да разрешат
заснемането да се осъществи на терен, на
интериор или екстериор, на територията на
държава, която не участва в копродукцията. По
същия начин, ако на територията на държава,
участваща в копродукция, не се предлагат услуги за обработване, дублаж или субтитри със
задоволително качество, Компетентните органи
може да разрешат предоставянето на такива
услуги от трета държава.
(2) Продуцентите, авторите, сценаристите,
артистите изпълнители, режисьорите, професионалният и техническият персонал, които
участват в копродукциите, трябва да бъдат
граждани или лица със статут на постоянно
пребиваващи в Република България или в
Държавата Израел съгласно съответното национално законодателство на Страните.
(3) Ако копродукцията го изисква, участието на специалисти, които не отговарят на
условията, предвидени в ал. 2, може да бъде
разрешено при извънредни обстоятелства, ако
е налице съгласието на Компетентните органи.
(4) Ако сценарият го изисква, в копродукцията може да бъде включено използването
на всякакви други езици, различни от езиците, разрешени съгласно законодателството на
Страните.
Член 5
(1) Съответното финансово участие на продуцентите от двете държави може да варира от
двадесет (20 %) до осемдесет (80 %) процента
за всяка филмова копродукция. Освен това от
копродуцентите се изисква да имат реално техническо и творческо участие, пропорционално
на финансовата им инвестиция във филмовата копродукция. Техническото и творческото
участие следва да бъдат съставени от общия
дял на авторите, изпълнителите, техническия
персонал и персонала на филмовата продукция,
лабораториите и съоръженията.
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Всяко изключение от гореспоменатите правила следва да бъде одобрено от Компетентните
органи, които в определени случаи могат да
одобрят съответното финансово участие на продуцентите от двете държави да варира между
десет (10 %) до деветдесет (90 %) процента.
(2) В случай че Българският копродуцент
или Израелският копродуцент е съставен от няколко продуцентски дружества, то финансовото
участие на всяко от дружествата не може да
бъде по-малко от пет (5 %) процента от общия
бюджет на филмовата копродукция.
(3) В случай че на продуцент от трета държава
бъде разрешено да участва в копродукцията,
неговото финансово участие не може да бъде
по-малко от десет (10 %) процента. В случай
че продуцентът от тази трета държава е съставен от няколко продуцентски дружества, то
финансовото участие на всяко дружество не
може да бъде по-малко от пет (5 %) процента
от общия бюджет на филмовата копродукция.
Член 6
(1) Страните ще насърчават копродукции,
които отговарят на всеобщо признатите международни стандарти.
(2) Условията за одобряване на филмови ко
продукции следва да бъдат договорени съвместно от Компетентните органи за всеки конкретен
случай при условията на това Споразумение
и съответното национално законодателство на
всяка от Страните.
Член 7
(1) За целите на това Споразумение и разпоредбите, изложени в член 3(a) от Анекса към
него, копродуцентите гарантират, че доколкото
има каквито и да било права на интелектуална
собственост върху който и да било елемент от
кинематографичното произведение, същите ще
бъдат собственост или под контрола единствено
на лицата, които участват в създаването му.
Тези права на интелектуална собственост ще
бъдат лицензирани в полза на Страните (в
писмена форма) при условия, които са достатъчни, за да бъдат спазени целите на това
Споразумение.
(2) Разпределението на авторските права
върху дадена филмова копродукция, включително правото на собственост върху нея и
лицензирането є, следва да бъдат определени
в договора за копродукция.
(3) Всеки копродуцент разполага със свободен достъп до всички оригинални материали на
копродукцията и има правото да размножава
или възпроизвежда същите, но не и правото да
ползва или прехвърля права на интелектуална
собственост върху тези материали, с изключение
на договореното от копродуцентите в договора
за копродукция.
(4) Всеки от копродуцентите е съсобственик на физическото копие на оригиналния
негатив или друг носител на запис, на който е
извършено еталонирането на копродукцията,
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което изключва каквито и да е други права на
интелектуална собственост, които може да са
включени в това физическо копие, с изключение
на договореното от копродуцентите в договора
за копродукция.
(5) Когато копродукцията е заснета на негатив, този негатив трябва да бъде проявен в
лаборатория, избрана съвместно от копродуцентите, и да бъде съхраняван там под съгласувано
наименование.
(6) Всеки копродуцент има право на едно
копие от оригинала от първоначалния запис
на кинематографичното произведение, при условие че по отношение на правата за неговото
създаване и използване се прилагат алинеи 1
и 2 на този член.

отношение на една от Страните, филмовата
копродукция следва да бъде лансирана от
Страната, по отношение на която няма квота.
(3) В случай че дадена филмова копродукция
бива лансирана в държава, която има квотни
правила по отношение на една от Страните или
и на двете Страни, Компетентните органи могат
да се споразумеят по отношение на квотните
правила, които се различават от определените
в алинеи 1 и 2 от този член.
(4) По всички въпроси, касаещи пласмента
или износа на дадена филмова копродукция, всяка от Страните дава на филмовата копродукция
същия статут и третиране като националните
продукции в съответствие със съответното
национално законодателство.

Член 8
Страните улесняват временния внос и
реекспорт на всякакво кинематографично
оборудване, необходимо за производството на
филмовите копродукции по това Споразумение, в съответствие със съответното национално законодателство. Всяка от Страните ще
положи всички усилия съгласно националното
си законодателство да разреши на творческия
и техническия персонал на другата Страна
да влезе и пребивава на нейната територия с
цел да участва в производството на филмови
копродукции.

Член 12
(1) Всички филмови копродукции следва да
се идентифицират като българо-израелски или
израело-български копродукции.
(2) Тази идентификация следва да бъде
обозначена с отделен надпис във всички търговски рекламни и промоционални материали
при всеки показ на филмовите копродукции
под формата на каквато и да било прожекция
пред публика.

Член 9
(1) Разпределянето на печалбите между
копродуцентите е пропорционално на участието
на всеки копродуцент.
(2) Разпределянето на печалбите може да
се изразява в пропорционално разпределяне
на постъпленията, пазарните дялове, медийните дялове или съчетание от горните и може
да отчита разликите в размера на пазара на
Страните.
Член 10
Одобрението от страна на Компетентните
органи на дадено предложение за копродуциране на филм не предполага каквото и да било
разрешение или право на показ или разпространение на така създадения филм.
Член 11
(1) Ако дадена филмова копродукция бива
лансирана в държава, която има квотни
правила по отношение и на двете Страни,
същата следва да бъде включена в квотата
на държавата, която се явява мажоритарен
копродуцент. В случай че участието на копродуцентите е еднакво, копродукцията следва
да бъде включена в квотата на държавата, на
която режисьорът е гражданин или има статут
на постоянно пребиваващ.
(2) Ако кинематографична творба, създадена
при условията на копродукция, бива лансирана в държава, която има квотни правила по

Член 13
(1) Освен ако е договорено друго от Компетентните органи, филмовите копродукции
се включват в международни фестивали от
Страната на мажоритарния копродуцент.
(2) Филмовите копродукции, продуцирани
на базата на еднакво участие, се включват от
Страната, чийто гражданин е режисьорът или в
която той е със статут на постоянно пребиваващ.
Член 14
Компетентните органи действат в съответствие с Процедурните правила, приложени в
Анекса към това Споразумение, който представлява неразделна част от същото, но в определени случаи могат съвместно да дадат правото
на копродуцентите да действат в съответствие
със специални правила, които се одобряват от
Компетентните органи.
Член 15
(1) Страните може да учредят Съвместна
комисия с равен брой представители от всяка
държава. Съвместната комисия ще провежда
своите срещи, когато това е необходимо, алтернативно в София и в Йерусалим.
(2) Наред с други неща Съвместната комисия ще:
– следи за изпълнението на това Споразумение;
– преценява дали общият баланс на копродукцията е бил постигнат, като взема предвид
броя на копродукции, процентното съотношение, общия размер на инвестициите, както и
на художественото и техническото участие.
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Ако такъв баланс не е постигнат, Комисията
определя мерките, които са необходими за
установяването на такъв баланс;
– препоръчва средства за подобряване на
сътрудничеството във филмовото копродуциране между български и израелски продуценти;
– препоръчва изменения на това Споразумение на Компетентните органи.
(3) Членовете на Съвместната комисия
следва да бъдат съгласувани и одобрени по
дипломатически път.
Член 16
Това Споразумение може да бъде изменяно в
писмена форма по взаимно съгласие на Страните. За всяко изменение на Споразумението или
на приложения Анекс се спазват процедурите за
влизане в сила, както са определени в член 18.
Член 17
Всякакви разногласия между страните, произтичащи от изпълнението на това Споразумение,
следва да се разрешават по дипломатически път.
Член 18
(1) Това Споразумение влиза в сила на
датата на втората дипломатическа нота, с която Страните се уведомяват една друга, че са
спазени вътрешните им правни процедури за
влизането му в сила.
(2) Това Споразумение е валидно за срок
пет (5) години и се продължава автоматично
за допълнителни периоди от по пет (5) години
всеки, освен ако не бъде прекратен от някоя
от Страните посредством най-малко шестмесечно писмено предизвестие на другата Страна
за намерението є Споразумението да бъде
прекратено.
(3) Копродукции, които са получили одобрението на Компетентните органи и чието
производство е в ход към момента на предизвестието за прекратяване на това Споразумение от
някоя от Страните, продължават да се ползват
напълно от разпоредбите на това Споразумение
до тяхното завършване.
(4) В случай на прекратяване на това Споразумение условията му продължават да се
прилагат при разпределянето на постъпленията
от завършените копродукции.
Това Споразумение бе подписано в Йерусалим
на 27 март 2012 г., което съответства на 4 от
нисан 5772, в два оригинални екземпляра на
български, иврит и английски език, като всяка
една от версиите има еднаква сила. В случай
на противоречия предимство има текстът на
английски език.
За правителството на
Република България:
Вежди Рашидов,
министър на
културата

За правителството
на Държавата Израел:
Лимор Ливнат,
министър на
културата и спорта
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БРОЙ 55

АНЕКС
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
1. Кандидатурите на даден филм за предоставяне на предимствата на копродукция
трябва да бъдат подадени едновременно до
Компетентните органи най-малко шестдесет
(60) дни преди началото на снимките или
основната анимация на филма.
2. Компетентните органи се уведомяват
взаимно за своите решения относно тези
кандидатури за копродукции в срок тридесет
(30) дни от датата на подаване на пълната
документация, изброена в Анекса към това
Споразумение.
3. Кандидатурите следва да бъдат придружени от следните документи на български и
английски език за Република България или
на иврит или английски език за Държавата
Израел:
а. Доказателство за лицензионно споразумение по отношение на права на интелектуална собственост от какъвто и да било вид,
включително авторски и сродните им права
(„сродни права“ означава следното – но не
само – права на артисти изпълнители, права
на продуценти на звукозаписи и права на радио- и телевизионни организации), включени
във или произтичащи от дадена копродукция
в степента, която е достатъчна за изпълнението на целите на договора за копродукция,
включително разрешения за публично изпълнение, разпространение, излъчване, показ по
интернет или другояче и продажбата и отдаването под наем на физически или електронни
копия на копродукцията на територията на
националните държави на Страните, както
и в трети държави, и включително разрешително за авторски и сродните им права
върху всякакви литературни, драматургични,
музикални или художествени произведения,
които са адаптирани от заявителя за целите
на копродукцията;
б. Подписаният договор за копродукция,
който подлежи на одобрение от страна на
Компетентните органи.
4. Договорът за копродукция трябва да
съдържа разпоредби за следното:
а. Заглавието на филмовата копродукция,
дори и ако то е предварително;
б. Името на писателя или лицето, което
отговаря за адаптирането на темата, ако същата е почерпана от литературен източник;
в. Името на режисьора (разрешава се
включване на предпазна клауза за заместването му, ако е необходимо);
г. Синопсис на филмовата копродукция;
д. Бюджет на филмовата копродукция;
е. План за финансиране на филмовата
копродукция;
ж. Размер на финансовото у частие на
копродуцентите;
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з. Финансови ангажименти на всеки продуцент по отношение на процентното разделяне
на разходите във връзка с разходите за подготовка, създаване, заснемане и постпродукция
до създаването на еталонно копие;
и. Разпределянето на постъпленията и
печалбите, включително подялба или обединяване на пазарите;
й. Съответното участие на копродуцентите
във всякакви разходи, които надхвърлят бюджета, или в облагите от всякакви икономии
от стойността на продукцията;
к. Разпределяне на правата на интелектуална собственост върху филмовата копродукция,
включително правото на собственост върху
нея и лицензирането є;
л. В договора трябва да има клауза, с която
да се признава, че одобрението на филма, с
което на същия се дава право да се ползва с
привилегиите съгласно Договора, не задължава Компетентните органи на която и да било
Страна да разрешат публичното прожектиране
на филма. В договора също така трябва да
се изложат условията за уреждане на финансовите отношения между копродуцентите, в
случай че Компетентните органи на някоя
от Страните откажат да дадат разрешение за
публичното прожектиране на филма в някоя
от двете държави или в трети държави;
м. Неспазване на договора за копродукция;
н. Клауза, която изисква от мажоритарния копродуцент да сключи застрахователна
полица, покриваща всички рискове относно
продукцията;
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о. Приблизителната дата за начало на
снимките;
п. Списък на необходимата техника (техническа, художествена или друга) и персонал,
включително националността на персонала
и ролите, които ще бъдат изпълнени от изпълнителите;
р. Календарно-постановъчен план;
с. Договор за разп рост ранение, ако е
сключен такъв;
т. Начина, по който копродукцията ще
бъде включена в международни фестивали;
у. Други разпоредби, изисквани от Компетентните органи.
5. Копродуцентите ще предоставят всякак ва допълнителна док у ментаци я и информация, която се смята за необходима от
Компетентните органи, за да бъде обработена
на кандидатурата за копродукция или за да
бъде наблюдавана реализацията на копродукцията или изпълнението на договора за
копродукция.
6. Всякакви съществени клаузи в първоначалния договор за копродукция могат да
бъдат изменяни с предварителното писмено
съгласие от страна на Компетентните органи.
7. Замяната на даден копродуцент подлежи
на предварителното одобрение от страна на
Компетентните органи.
8. Участието на даден продуцент от трета
страна в копродукцията зависи от предварителното одобрение от страна на компетентните органи.
4956
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 701
от 7 юни 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 № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.07.2013 г. от 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на магазин № 1, с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 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 26.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4986

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 702
от 7 юни 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 № 659 от 20.12.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.07.2013 г. от 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата

на магазин № 2, с. Кривина, ул. Демокрация 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната 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 26.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4987

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 703
от 7 юни 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 № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.07.2013 г. от 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
(УПИ IX, кв. 512, м. Г Г Ц зона – Г-14), София,
ул. Стара планина 4, обособена част от капитала
на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на
собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 855 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 85 500 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 19.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 1200 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

4988

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 704
от 7 юни 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 № 520 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.07.2013 г. от 11 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на магазин № 1, ж. к. Левски – зона В, бл. 10,
вх. Д, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 47 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4700 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 19.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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
4989
РЕШЕНИЕ № 705
от 7 юни 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 № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.07.2013 г. от 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост, ж. к. Дружба – 2,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

до бл. 525, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Искър“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 300 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 23.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4990
РЕШЕНИЕ № 706
от 7 юни 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 Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.07.2013 г. от 11 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 – 44 200 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4420 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 23.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.. Цената
на тръжната документация в размер 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.
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8

ДЪРЖАВЕН

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4991

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 707
от 7 юни 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 № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.07.2013 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I,
кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, заедно със
сграда – Битов комбинат, София, кв. Обеля, ул.
3-та, обособена част от капитала на общинско
дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (46,71 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4992

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 708
от 7 юни 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 № 766 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31.07.2013 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 1, кв. Илиянци-Изток, кв. 3, пл.
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III, до бл. 5, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4993

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 709
от 7 юни 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 31.07.2013 г. от 11 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 – 82 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4994

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 710
от 7 юни 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.08.2013 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 586,
кв. 72, м. Ломско шосе, ж. к. Надежда, ул. Свети
Климент 43, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 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 30.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4995

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 711
от 7 юни 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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.08.2013 г. от 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ 587,
кв. 72, м. Ломско шосе, ж. к. Надежда, ул. Свети
Климент 43а, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
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4. Депозитът за участие – 3800 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 30.07.2013 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4996

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № 651
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 от Закона за общинска собственост (ЗОС)
въз основа на изготвена оценка от лицензиран
оценител и влезлия в сила план на ІІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед № 890 от
10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 305 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.610.30 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 406), за
мероприятието – улица от о.т. 171, о.т. 172, о.т. 173,
собственост на Велика Борисова Кайнакчиева,
Катерина Борисова Кайнакчиева.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
47 042 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Велика Борисова Кайнакчиева – 23 521 лв.;
Катерина Борисова Кайнакчиева – 23 521 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4957

Кмет:
Ат. Камбитов
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ЗАПОВЕД № 652
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
въз основа на изготвена оценка от лицензиран
оценител и влезлия в сила план на ІІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед № 890 от
10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 75 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.610.70 по кадастралната карта
на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 10.05.2006 г. (стар пл. № 374), за мероприятието – улица от о.т. 158, о.т. 157, о.т. 173, собственост
на Спаска Георгиева Чавеева, Живко Георгиев
Ангелов, Ангел Георгиев Чавеев, Гюргена Методиева Джостова, Снежана Методиева Ангелова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
11 597 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Спаска Георгиева Чавеева – 1933 лв.;
Живко Георгиев Ангелов – 1933 лв.;
Ангел Георгиев Чавеев – 1933 лв.;
Гюргена Методиева Джостова – 2899 лв.;
Снежана Методиева Ангелова – 2899 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.
Кмет:
Ат. Камбитов
4958
ЗАПОВЕД № 653
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
въз основа на изготвена оценка от лицензиран
оценител и влезлия в сила план на ІІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед № 890 от
10.11.1997 г., нареждам:
А. Отчуждавам 120 кв. м от поземлен имот
с идентификатор 04279.610.52 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 5292), за
мероприятието – улица от о.т. 158, о.т. 157, собственост на Чавдар Благоев Илиев.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
18 493 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Чавдар Благоев Илиев – 18 493 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащия шест месеца от обнародването на
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заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4959

Кмет:
Ат. Камбитов

ЗАПОВЕД № 654
от 10 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25,
ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
въз основа на изготвена оценка от лицензиран
оценител и влезлия в сила план на ІV микрорайон Благоевград, одобрен с Решение № 142
от протокол № 7 от 10.06.2005 г. на Общинския
съвет – Благоевград, нареждам:
А. Отчуждавам 53 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 04279.601.165 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД18-32 от 10.05.2006 г. (стар пл. № 7175), за улица
от о.т. 299-300, собственост на Евелина Иванова
Китанова, Александър Костадинов Вачков, Маргарита Янушева Тошева, Елена Стойнева Крайкова.
Б. Оценявам частта от имота на обща стойност
553 лв., която разпределям на собствениците,
както следва:
Евелина Иванова Китанова – 277 лв.;
Александър Костадинов Вачков – 138 лв.;
Елена Стойнева Крайкова – 69 лв.;
Маргарита Янушева Тошева – 69 лв.
В. Обезщетението ще бъде преведено в „Общинска банка“ – АД, Благоевград, по сметка на
правоимащите шест месеца от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, ако същата не е
обжалвана или е обжалвана само по отношение
размера на обезщетението.
Ако в сроковете по чл. 29, ал. 6 и 7 ЗОС дължимото парично обезщетение не бъде преведено
по сметка на собствениците на имота, заповедта
за отчуждаване се обезсилва.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез общината до Административния съд – Благоевград, съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОС.

4960

Кмет:
Ат. Камбитов

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 344
от 29 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за нов подземен кабел
20 kV от ВЕЛ 20 kV до нов БКТП в поземлен имот
№ 62966.140.037 по КВС на с. Розовец, община
Брезово, област Пловдив.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Сарафов
4977

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24-21
от 28 и 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
и § 24, ал. 2 ПЗРЗИДЗУЧК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.9521, 07079.662.37, 07079.662.38 и
07079.662.39, с който се обособяват УПИ ХІІІ,
ХІV, ХV, ХХХV, ХХХVІ, ХХХІХ, ХLI, ХLII,
ХLIII в нов кв. 2, УПИ І в нов кв. 3, УПИ І,
ІІ, ІІІ, ІV в нов кв. 4 и УПИ V, VІ, VІІ, Х, ХІ,
ХІІ, ХІІІ, ІХ в нов кв. 5 по плана на ПЗ „Юг“,
идентични с ПИ с проектни идентификатори
съответно 07079.622.9568, 9567, 9566, 9565, 9564,
9569, 9570, 9571, 9573, 9574, 956, 9556, 9557, 9558,
9559, 37, 38, 39, 9555, 9562, 9563, 9561, 9572, с
предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване в устройствена
зона 23/Смф с градоустройствени показатели,
в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.
Бургас за устройствената зона и ЗУЧК, описани
в матричен и табличен вид, и се предвиждат
обслужващи улици от о.т. 20 до о.т. 54 съгласно
червените, сините и черните линии и надписи
и условните цветове върху плана.
Одобрява изменение на ПУП – ПР за УПИ
ХІІІ, ХІV, ХV, ХХХV и ХХХVІ в кв. 2 по плана
на ПЗ „Юг“, ПИ с идентификатори съответно
07079.662.40, 78, 27, 28, 9507, с което УПИ се преномерират с поредни номера в новообразувания
кв. 5, както следва: УПИ ХІІІ става УПИ VІІІ,
УПИ ХІV става УПИ ІІ, УПИ ХV става УПИ
І, УПИ ХХХV става УПИ ІІІ и УПИ ХХХVІ
става УПИ ІV, съгласно кафявите, зелените,
червените, сините и черните линии и надписи
и условните цветове върху плана.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
5019
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 92
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Габрово, реши:
1. Открива процедура по приватизация на 499
броя дялове от „Хлебозавод“ – ООД, представляващи 19,84 % от капитала на дружеството, със
седалище Габрово и адрес на управление Габрово,
ул. Н. Войновски 146, чрез публичен търг с явно
наддаване от 14 ч., който да се проведе в приемната
зала на първия етаж в сградата на Община Габрово
до ЦИУГ, на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Предмет на
дейност на дружеството: производство на хляб,
хлебни изделия, боза и безалкохолни напитки;
търговия на едро и дребно в страната; външнотърговска дейност; посредническа, спедиторска
и комисионна дейност; транспортна дейност в
страната и в чужбина.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 209 886 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв.;
2.3. депозитът за участие в размер 20 000 лв.
да се внесе по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC кодът на „Банка
ДСК“ е STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга; купувачът дължи
всички данъци и такси по сделката;
2.4. тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в Центъра
за информация и услуги на гражданите срещу
представяне на документ за платена цена на
тръжните документи от 800 лв. без ДДС в касата
на общината, но не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга;
2.5. предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга;
2.6. огледът на активите на дружеството може
да се извършва след предварителна уговорка и
закупуване на тръжната документация всеки
работен ден, но не по-късно от 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга;
2.7. начин на плащане: 30 000 лв. първоначална
вноска, от която се прихваща депозитът по т. 2.3,
се изплащат в деня на сключане на договора; останалата сума се изплаща най-много на 24 равни
месечни вноски заедно със законна лихва върху
неиздължената част, като изплащането започва
от датата на договора; допустимо е предсрочно
изплащане, като законната лихва се изчислява
към момента на плащането; разплащане изцяло
в левове – без използване на други законови платежни средства.
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3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на остатъчния дял на „Хлебозавод“ – ООД.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, да се
проведе нов търг при същите условия на 42-рия
ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“. Тръжната документация ще се
получава до деня, предхождащ датата на търга,
срок за подаване на предложенията – до 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга.

4983

Председател:
Н. Сираков

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 560
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект от първостепенно значение,
публична общинска собственост – довеж дащ
път – пътна връзка от път II-29 Варна – Добрич
до Регионално депо за твърди битови отпадъци – регион Добрич в с. Стожер, засягащ следните имоти: в землището на с. Стожер: ЕКАТТЕ
69300 – 000037; 000053; 000059; 000082; 000084;
000109; 000110; 000113; 000122; 000124; 000127;
000133; 000134; 000135; 000139; 000143; 000164;
000157; 000193; 000196; 015020; 015022; 015028;
015030; 015034; 015041; 015059; 015098; 015108;
018040; 018041; 018042; 018043; 018008; 018011; 018012;
018013; 018014; 018016; 018024; 018025; 018026; 030002;
030172; 030016; 03038; 030052; 030056; 030075; 030079;
030080; 030084; 030085; 030086; 030124; 030130;
030136; 030140; 030141; 063011; 063012; 063013;
066003; 066005; 123005; 123006; 123007; 123008;
123009; 123010; в землището на с. Драганово:
ЕКАТТЕ 23128 – 000139; 116003; 116009; 116014;
000091; 116004; 116013; 116017.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание чл. 215,
ал. 4, изр. 2 от ЗУТ.

4968

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 561
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подземен електропровод – 20 kV,
за присъединяване на Регионално депо за твърди
битови отпадъци – регион Добрич, в с. Стожер
към електропреносната мрежа, засягащ следни-
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те имоти в землището на с. Стожер: ЕКАТТЕ
69300 – 000041; 000142; 000059; 000056.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание чл. 215,
ал. 4, изр. 2 от ЗУТ.
Председател:
П. Петров
4969

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 209
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява изменението на подробния устройствен план – план за регулация на с. Бърдоква,
община Исперих, в цифров и графичен вид.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването му пред Административния
съд – Разград, по реда на АПК.
Председател:
Г. Хюсмен
4943
РЕШЕНИЕ № 210
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява изменението на подробния устройствен план – план за регулация на с. Старо селище, община Исперих, в цифров и графичен вид.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от съобщаването му пред Административния
съд – Разград, по реда на АПК.
Председател:
Г. Хюсмен
4944

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 374
от 28 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ,
както и чл. 132, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 126, ал. 6,
т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ, чл. 18 и чл. 21, ал. 1 и 5
ЗОЗЗ, чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.523.509 по плана на новообразуваните имоти на местност Бабаковец, землище гр.
Ловеч, който влиза в сила с влизането в сила на
решението на общинския съвет.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението
на всички действия за правилното и законосъ
образно изпълнение на процедурите по прилагане
на влезлия в сила подробен устройствен план.

5000

За председател:
В. Хаджиев
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ОБЩИНА ОМУРТАГ
ЗАПОВЕД № 296
от 16 май 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 3 ЗОС, чл. 205, ал. 1 ЗУТ и предвид че
са налице важни обществени интереси, които не
могат да бъдат задоволени по друг начин, свързани
с реализирането на обществено мероприятие – изграждане на обслужващ път – публична общинска
собственост в землището на гр. Омуртаг, въз
основа на влезлия в сила подробен устройствен
план за обект „Обслужващ път за помпена станция“ на обект „Допълнително водоснабдяване
на гр. Омуртаг от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“ в
землището на гр. Омуртаг, одобрен с Решение
№ 163 от 26.11.2012 г. на ОбС – гр. Омуртаг (ДВ,
бр. 101 от 2012 г.), ПУП – парцеларен план за
„Обслужващ път до Помпена станция гр. Омуртаг“ за обект „Допълнително водоснабдяване от
яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, нареждам:
1. Отчуждавам части от поземлени имоти в
землището на гр. Омуртаг, както следва:
• част от поземлен имот с идентификатор
53535.221.17, собственост на Хасан Ешрефов Хасанов – нива с площ 9,940 дка (VІ кат.), от който
имот подлежат на отчуждаване 0,529 дка, попадащ
в обхвата на „Обслужващ път за помпена станция“
на обект „Допълнително водоснабдяване на гр.
Омуртаг от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, съгласно
влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане на
път – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин;
• част от имот с идентификатор 53535.221.18,
собственост на Огнян Иванов Драганчев – нива с
площ 5,000 дка (VІ кат.), от който имот подлежат
на отчуждаване 0,527 дка, попадащ в обхвата на
„Обслужващ път за помпена станция“ на обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг
от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, съгласно влязъл в
сила ПУП, предвиждащ изграждане на път – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин;
• част от имот с идентификатор 53535.221.1,
собственост на Иван Коев Иванов – нива с площ
23,202 дка (VІ кат.), от който имот подлежат на
отчуждаване 1,611 дка, попадащ в обхвата на
„Обслужващ път за помпена станция“ на обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг
от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, съгласно влязъл в
сила ПУП, предвиждащ изграждане на път – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин;
• част от имот с идентификатор 53535.221.34,
собственост на „ТУС“ – ЕООД – нива с площ
5,000 дка (VІ кат.), от който имот подлежат на
отчуждаване 0,150 дка, попадащ в обхвата на
„Обслужващ път за помпена станция“ на обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг
от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, съгласно влязъл в
сила ПУП, предвиждащ изграждане на път – пуб-
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лична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин;
• част от имот с идентификатор 53535.221.33,
собственост на Анка Филипова Ралчева – нива с
площ 9,000 дка (VІ кат.), от който имот подлежат
на отчуждаване 0,227 дка, попадащ в обхвата на
„Обслужващ път за помпена станция“ на обект
„Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг
от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“, съгласно влязъл в
сила ПУП, предвиждащ изграждане на път – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
2. Изпълнена е процедурата по чл. 25, ал. 1
ЗОС, като в два централни ежедневника (в. „Труд“
и „24 часа“) и един местен вестник (регионално
издание Шумен, Разград, Търговище на в. „Труд“
и „24 часа“) е публикувано обявлението и е поставено на общодостъпно място в сградата на
Община Омуртаг.
3. Изготвени са пазарните оценки на отчуждаваните имоти.
4. Определям равностойните парични обезщетения на отчуждаваните части от поземлени
имоти с идентификатори 53535.221.17, 53535.221.18,
53535.221.1, 53535.221.34 и 53535.221.33 в землището
на гр. Омуртаг, община Омуртаг, област Търговище в размер:
– за поземлен имот 53535.221.17 – 529 лв.;
– за поземлен имот 53535.221.18 – 527 лв.;
– за поземлен имот 53535.221.1 – 1611 лв.;
– за поземлен имот 53535.221.34 – 150 лв.;
– за поземлен имот 53535.221.33 – 227 лв.
5. Обещетенията по т. 4 ще бъдат изплатени
на собствениците, както следва:
– на Хасан Ешрефов Хасанов – по посочена
от него банкова сметка след представяне на документ за собственост на имот с идентификатор
53535.221.17;
– на Огнян Иванов Драганчев – по посочена
от пълномощника му Румяна Иванова Драганчева
банкова сметка след представяне на документ за
собственост на имот с идентификатор 53535.221.18;
– на наследници на Иван Коев Иванов – по
посочена от всеки един от тях банкова сметка
след представяне на документ за собственост на
имот с идентификатор 53535.221.1 и удостоверение
за наследници на всеки един се изплаща припадащата му се част от размера на обезщетението
в съответствие с идеалните им части от имота;
– на „ТУС“ – ЕООД, с. Камбурово, община
Омуртаг – по посочена банкова сметка след
представяне на документ за собственост на имот
с идентификатор 53535.221.34;
– на Анка Филипова Ралчева – по посочена
от нея банкова сметка след представяне на документ за собственост на имот с идентификатор
53535.221.33.
6. На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС обезщетенията за части от имоти, за които не се явят
собствениците или техни изрично упълномощени
лица (с нотариално заверено пълномощно), респ.
наследници на собствениците, същите ще бъдат
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внесени в банка – ТБ МКБ „Юнионбанк“ – АД,
гр. Омуртаг, по депозитната сметка на общината
до изясняване на имената на всички собственици, респ. техните наследници. В тези случаи
по чл. 29, ал. 2, изр. последно банката изплаща
обезщетението на лицето, което установи правата
си, вкл. по съдебен ред, по нареждане на кмета
на община Омуртаг.
7. Сумите по т. 4 ще бъдат преведени в 14-дневен срок след влизане в сила на тази заповед по
начин и сметки, посочени в т. 5.
8. Посочените по-горе имоти да бъдат завзети
след изплащане на обезщетението.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Търговище, чрез Община
Омуртаг в 14-дневен срок от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Н. Шабан
4975

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 426
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
№ 000173 в землището на с. Боздуганово, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
5006

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 764
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският
съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план за поземлен имот 030011, местност Под
селото, землище с. Горно Александрово, община
Сливен, като имотът от земеделски се преотрежда
в „За разширение на гробищен парк“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
За председател:
М. Григорова
5007

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 551
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места
за обект: „Напорна канализация от КПС 1 до
РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол“, местност
Света Марина, землище гр. Созопол, с трасе и
сервитути в обхват на част от поземлен имот
№ 67800.36.106 и сервитута на пътя Бургас – Созопол в участъка между к-г „Златна рибка“ – гр.
Созопол, землище Созопол.
С Решен ие № 338 о т п ро т окол № 14 о т
2.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
проектът за „Проектиране и изграж дане на
напорна канализация от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол“ е обявен за обект
от първостепенно значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
4976

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 482
от 17 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и прието Решение № 8 от протокол № 17
от 18.12.2012 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с.
Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот
№ 023013 (новообразуван УПИ № ХIХ-023013, кв.
127) в землището на с. Близнаци във връзка с
промяна статута на земята с отреждане за „Вилно
строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
4932
РЕШЕНИЕ № 483
от 17 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и прието решение № 15 от протокол № 16
от 15.11.2012 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с.
Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот
№ 012106, м. Тумбата в землището на с. Близнаци, във връзка с промяна статута на земята с
отреждане за „Жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
4933
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РЕШЕНИЕ № 484
от 17 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ и прието решение № 16 от протокол № 17
от 18.12.2012 г. на ЕСУТ Общинският съвет – с.
Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ
№ IV-611, кв. 63 в землището на с. Приселци (ПИ
№ 58445.98.12, м. Ветите лозя по КК на с. Приселци), във връзка с промяна статута на земята
с отреждане за „Жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.

4934

Председател:
М. Черкезов

19. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция Варна, дирекция „Събиране“, отдел „Принудително изпълнение“ – ИРМ
гр. Русе, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0846/2010/000091 от 17.06.2013 г.
възлага на Мария Тодорова Захариева от Столична
община, с. Бистрица, вилна зона Малинова долина 999, следния недвижим имот: апартамент с
площ 62,27 кв. м, идентификатор 61056.56.52.1.4,
намиращ се в с. Равда, местност Хендек Тарла,
област Бургас, община Несебър, на партерния
етаж, състоящ се от дневна с кухненски бокс,
спалня, баня-тоалетна, антре и тераса, при граници хоризонтални: от изток – външен зид; от
запад – коридор и вход на жилищната сграда;
от север – апартамент № 3 на партерния етаж и
коридор; от юг – външен зид, и вертикални: отдолу – фундаментална плоча, отгоре – студио № 7 и
апартамент № 8 на първи жилищен етаж, ведно с
числящите се 6,581 % идеални части на сградата
и 0,845 % идеални части от правото на строеж,
за сумата 6376,96 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
чрез службата по вписванията.
5021
67. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 0688/2003/005360 от
31.05.2013 г. възлага на Даниела Иванова Станкова
с адрес: гр. Бобов дол, ул. Дружба, бл. 67, вх. А,
ет. 7, ап. 18, следния недвижим имот: апартамент
№ 14, бл. 678, вх. А, ет. 5, състоящ се от 44,14 кв. м с
прилежащо мазе 4,10 кв. м, намиращ се в гр. Бобов
дол, ул. Дружба, кв. 52. Имотът е закупен за сумата
3666 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районен съд по местонахождение на имота.
4982
1. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявяв а конкурси за редовни и задочни
докторантури за военносл у ж ещи и цивилни
служители за 2014 г. Сроковете по процедурата,
изискванията към кандидатите и документите за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ ОХ-372 от 22.05.2013 г. на министъра на отбра
ната на Република България, която е публикувана
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на официалните сайтове на Министерството на
отбраната и на Военната академия. Документи и
справки – в София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512/576. Теми в професионално
направление и специалност: 9.1.Национална
сигурност – Военнополитически проблеми на
сигурността: 1. Развитие на отбранителните
способности в рамките на Общата политика за
сигурност и отбрана на Европейския съюз – задочна, цивилен служител, един; 2. Стратегия за
развитие на мерките за укрепване на доверието
и сигурността в Югоизточна Европа – задочна,
цивилен служител, един; 3. Рискове и заплахи
пред киберсигурността – стратегии и политики
за намиране на решения – задочна, офицер със
завършена ВА/цивилен служител, един; 4. Измерения и перспективи на интеграционните процеси
в областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа – задочна, офицер със завършена
ВА/цивилен служител, един; 5. Изследване на
механизмите в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната
и тяхното отражение за развитието на военните
способности на Република България – задочна,
офицер със завършена ВА, един; Теми в професионално направление и специалност: 9.2. Военно
дело – Организация и управление на въоръжените
сили: 1. Възможности за оптимизиране на синхронизирането на действия при подготовка и водене
на съвместна операция – задочна, офицер със завършена ВА, един; 2. Направления за повишаване
ефективността на защита на силите в съвместни
операции – задочна, офицер със завършена ВА,
един; 3. Усъвършенстване на организацията на
комуникационно-информационната поддръжка
в съвместна отбранителна операция – редовна,
офицер със завършена ВА, един; 4. Повишаване на
ефективността при използване на формирования от
Военна полиция в операции в подкрепа на международния мир и сигурност – задочна, офицер, един;
5. Усъвършенстване на разузнавателната дейност
при определяне на целите и целеразпределението – задочна, офицер със завършена ВА, един;
6. Развитие на способностите на ВМС за защита
на обекти от критичната инфраструктура в Черно
море – редовна, офицер, един; 7. Повишаване на
подготовката на ВМС чрез развитие на регионални съвместни инициативи на Черноморските
държави – задочна, за офицер, един. Краен срок
за подаване на документи – 10 септември 2013 г.
4980
53. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за академична длъжност
доцент за цивилни служители: в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело – организация
и управление на въоръжените сили, по учебни
дисцип лини: военна лог ист ика, лог ист и чно
осигуряване на формированията в операциите,
основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия,
медицинско осигуряване на формированията
в ОПМ, здравословни и безопасни условия на
труд – един; в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – военна
психология, по учебни дисциплини: стратегическо лидерство, военна психология и лидерство,
а виа ц ион на пси холог и я – ед и н, вси ч к и с ъс
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военната академия. По
отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация съгласно чл. 45 от
Закона за защита на класифицираната информация. Документи и справки – в София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
4937
60. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии, София, обявява
следните конкурси за докторанти в редовна и
задочна форма на обучение, български граждани,
през учебната 2013/2014 г.: 1. В професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки по докторски програми:
Книгознание, библиотекознание и библиография – шест редовно и шест задочно; Организация
и управление извън сферата на материалното
производство – трима редовно и осем задочно;
Наукознание – двама задочно. 2. В професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки: Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление – трима редовно и
седем задочно, всички със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско
шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98,
www.unibit.bg.
4936
7. – Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент от професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника по научна специалност
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – във ВУ „КТП“,
София 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1,
тел. 8062-227, „Персонал и деловодство“.
4981
88. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София,
обявява за нуждите на секция „Сравнителни
фолклористични изследвания“ конкурси за главни
асистенти по 3.1. Социология, антропология и
науки за културата: Фолклористика (сравнителни
междуетнични взаимодействия – един; сравнителни славистични изследвания – един), със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11, и ул. Московска 6А,
тел. 988-42-09.
5018
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУ Т във връзка с § 124 ЗИДЗУ Т
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. Бул. Сливница – Люлин 9 мр, заедно с план-схеми на инженерната
инфраструктура в граници: бул. Сливница, ул.
Луи Пастьор, ул. Крим и ул. Ген. Асен Николов.
Собственици на поземлени имоти, включени в
съсобствени урегулирани поземлени имоти, да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ. При непредставяне на такива съсобстве-
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ните урегулирани поземлени имоти следва да
бъдат изключени от плана за регулация. Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
4972
23. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване
и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3,
4, 5, 6 и 22 (част), м. Люлин – разширение – запад – част, който е изложен в район „Люлин“,
заедно с протокол № ЕС-О-013 от 7.06.2013 г.,
т. 5, на комисията по чл. 210 ЗУТ. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
4971
56 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на м. Факултета заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Никола Мушанов, ул. Ришки проход,
ул. Западна, нерегулиран терен (Западен парк),
ул. Суходолска, нерегулиран терен, ул. Гайтанци,
ул. Суходолска, нерегулиран терен (Селскостопанска академия), ул. Сали Яшар, кв. 3а, северна и
западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9
до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал,
ул. Гайтанци, ул. от о.т. 79а до о.т. 93в, северна
и западна граница на кв. 107б, бул. Президент
Линкълн, терен за техническа инфраструктура,
новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б.
Собствениците на поземлени имоти, включени
в съсобствени урегулирани поземлени имоти, да
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5
ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените
урегулирани поземлени имоти следва да бъдат
изключени от плана за регулация. Проектът е
изложен в район „Красна поляна“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Красна поляна“ и район „Овча купел“.
4973
2. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за „Газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково – етап 12“, представляващ отклонение
от разпределителен газопровод до ПИ 037110 по
КВС на з-ще гр. Аксаково, община Аксаково,
област Варна. Подробният устройствен план
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засяга поземлен имот 039080 – полски път на
Община Аксаково по КВС на з-ще гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна. Проектното
трасе на газопровода е с дължина 2 м. Планът се
намира в сградата на Общинска администрация
Аксаково и всички заинтересовани лица могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до Общинска администрация Аксаково.
4984
5. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № 7 от
14.06.2013 г. за строителство на обект: „Кабел
20 kV от Ж.Р.С. № 145 (стар № 53) на ВЛ „Балкан“ за захранване на нов БКТП и БКТП 1х800
kVА 20/0,4 kV в УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, масив 42,
отреден за „Изграждане на регионално депо за
битови отпадъци“ в землище с. Полски извор,
община Камено, на основание чл. 148, ал. 1, 3 и
4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5016
15. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 6 от 14.06.2013 г.
за строителство на обект: „Пътни връзки за
УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, масив 42 (вход – изход
№ 1), землище с. Полски извор, и за УПИ І-47,
масив 42 (вход – изход № 2), землище с. Полски
извор, община Камено, област Бургас“, на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ
за „Изграждане на регионално депо за битови
отпадъци“ в землище с. Полски извор, община
Камено. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
5015
77. – 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 за
обслужваща улица до имот пл. № 041051, местност
Лозята, землище кв. Банево, който е изложен за
разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
4974
13. – Община гр. Грамада, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за
УПИ І-10, 15, 16, кв. 129 по КВС на гр. Грамада,
област Видин, с начин на трайно ползване – нива,
за промяна предназначението на земеделска земя,
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за изграждане на обект „Разширяване на кравeферма в ПИ № 129012 и ПИ № 129013, трафопост,
централа за преработка на биомаса в електрическа и топлинна енергия и оранжерия“. Проектът
е изложен в техническата служба в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта и направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
5013
3. – Община гр. Грамада, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ)
за ПИ № 275007, местност Върголия по КВС на
гр. Грамада, област Видин, с начин на трайно
ползване – нива, за промяна предназначението на
земеделска земя, за обект „Изграждане на ТИР
паркинг, мотел и бензиностанция“. Проектът е
изложен в техническата служба в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта и направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
5014
312. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура за определяне трасе за ел. кабел ниско напрежение (НН)
до ПИ 038043, местност Каяджик, в землището
на с. Скалско с ЕК АТТЕ 66768, община Дряново. Съгласно проекта за ПУП – ПП трасето на
ел. кабел НН започва от съществуващ стълб
№ 7 на трасе НН, продължава по път ІІІ-4041
„Севлиево – Янтра – Скалско – Геша – (Дряново – Габрово)“, п ри к м 23+580 – л яво по
растящия километраж, трасето продължава,
като пресича общински имот (публична общинска собственост) – ПИ 038038 (полски път),
преминава през ПИ 038044, собственост на инвеститора, пресича общински имот (публична
общинска собственост) – ПИ 038040 (полски
път), и достига до ПИ 038043. Проектът за
ПУП – ПП може да се разгледа в общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по него
до общинската администрация.
4979
14. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външен ел.
кабел за захранване на обект: „Добив и първична
преработка на строителни материали в находище
„Футула“, землище на с. Железник и с. Смолник,
община Карнобат. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция
„УТ“ – център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация.
5011
15. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на обект: „Добив и
първична преработка на строителни материали
в находище „Футула“, землище на с. Железник
и с. Смолник, община Карнобат. Проектът на
ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Карнобат, дирекция „У Т“ – център за административно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
5012
17. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план на улична канализация за УПИ
075024 – производствени дейности, местност
Терзиите, землище Пловдив юг, община Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен 1, ет. VІІІ, стая 6. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Пловдив, пл. Централен 1,
ет. VІІІ, стая 6.
4939
29. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обекти: „Трасе на
газопроводно отклонение от преносен газопровод от ПИ 17806.20.18 до ПИ 17806.20.247 по
КК на с. Граф Игнатиево“, „Трасе на захранващ
ел.кабел за ГИС (газоизмервателна станция) на
газопроводно отклонение от ПИ 17806.457 до
ПИ 17806.20.18 по КК на с. Граф Игнатиево“,
„Трасе на оптичен кабел от магистрален оптичен кабел, преминаващ южно от напоителен
канал ПИ 17806.20.306 до ПИ 17806.20.18 по КК
на с. Граф Игнатиево“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересованите
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
4946
333. – Община Приморско, дирекция „УТ“,
на основание чл. 128, ал. 1 и 8 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че Общинският експертен
съвет по устройство на територията при Община
Приморско с решение по т. 3 от протокол № 1
от 14.02.2013 г. е приел изменение на подробния
устройствен план (ПУР) с цел изграждане на
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събирателна улица с габарит 10 м, свързваща ул.
Секвоя от о.т. 117 до ул. Дъга с о.т. 24 между кв. 9
и кв. 16 на юг и кв. 6, 7, 8 и 29 по плана на СО
Узунджата. Проектът се съхранява и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
в приемното време на отдел „УТ, архитектура и
кадастър“ (стая 118). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от съобщението недоволните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
4978
24. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
уличен водопровод и водопроводни отклонения
до ПИ 67338.835.15, м. Драката, и ПИ 67338.835.67,
м. Къра, и подземен електропровод 1 kV от трафопост в ПИ 67338.835.15, м. Драката, до ГРТ
в ПИ 67338.835.67, м. Къра, всички в землище
кв. Речица, гр. Сливен. Трасетата преминават
през имоти 67338.835.29, 67338.835.30, 67338.835.68
и 67338.835.70 – частна и общинска собственост,
в м. Къра в същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5008
1. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на с. Старозагорски бани, община
Стара Загора. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5009
65. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и план за застрояване на
част от територията на кв. Бедечка – кв. 830,
кв. 823 и кв. 831 по плана на гр. Стара Загора.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5010
44. – Община с. Аврен, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
изграждане на обект: „Магистрален водопровод
„Камчийски пясъци“ – трети етап, в землищата
на с. Равна гора и с. Близнаци, община Аврен.
Общата дължина на обекта, попадаща и в двете
землища, е 58 445,5 м.
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Списък на засегнатите имоти за ограничено право на ползване в землищата на с. Равна гора и
с. Близнаци, община Аврен
Номер
на
имота

Вид (НТП)

Землище

Местност

Вид
собственост

Собственик

000441

гранична река

–

000435

дървопроизв.
горска площ

с. Равна
гора
с. Равна
гора

държавна
частна
държавна
частна

000243

пасище, мера

000087
000432

изоставени трайни насаждения
полски път

000329

полски път

000324

полски път

000418

напоителен канал

049089

изоставена нива

000125

полски път

051094

полски път

000331

полски път

000871
000327

територия на водностопански, хидромелиор.
съоръжения
полски път

стопанисван
от общината
стопанисван
от общината
общинска
публична
общинска
публична
общинска
публична
общинска
частна
общинска
частна
общинска
публична
общинска
публична
общинска
публична
общинска
частна

Държавата,
МОСВ
МЗГАР –
Държавно
лесничейство
Земи по чл. 19
ЗСПЗЗ
Неидентифициран
собственик
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен

817036

залесена горска територия

817018

залесена горска територия

817019

залесена горска територия

общинска
публична
държавна
частна
държавна
частна
държавна
частна

Община
Аврен
МЗГ – Държавно
лесничейство
МЗГ – Държавно
лесничейство
МЗГ – Държавно
лесничейство

с. Равна
гора
с. Равна
гора
с. Равна
гора
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци
с. Близнаци

Планът се намира в сградата на общинската администрация – с. Аврен, и всички заинтересувани
лица могат да се запознаят с него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ същите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аврен.
4935
70. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на улица с о.т.
122, о.т. 119, о.т. 118 и о.т. 117, с. Церово, община
Лесичово. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да

Равна гора
Гюрлюнджик
Голямата
–
–
–
–
Долицата
–
Текине Гьолджук
–
–
–
Боаза
Боаза
Боаза

направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – с. Лесичово.
4947

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Таня Панайотова Алексиева и Ангел Димитров Алексиев
на Решение № 550-6 от 26 и 27.07.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на с.о. „Акчелар“, в т. ч. и схеми: за
електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване и
канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, за вертикално планиране и транспортно-комуникационна
схема, в частта на ПИ 2522.1027 с двуетажната
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жилищна сграда в него. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 4793/2012 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени 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 жалба.
5001
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1344/2013 г. по
оспорване, предявено от Данко Жеков Минков,
Добринка Горанова Минкова и Евгени Иванов
Захариев срещу Решение № 779-5 от 19.12.2012 г.
на ОбС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР
на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ за поземлен имот № 2867. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Данко
Жеков Минков, Добринка Горанова Минкова и
Евгени Иванов Захариев.
5005
Благоевградският окръжен съд призовава
Камен Събинов Кисьов от с. Кочан, община
Сатовча, област Благоевград, сега с неизвестен
адрес, Юсеин Агушев Орачев от с. Кочан, община
Сатовча, област Благоевград, сега с неизвестен
адрес, Детелина Аскадиева Балиева от с. Кочан,
община Сатовча, област Благоевград, сега с неизвестен адрес, Шериф Асанов Молаюсеинов от
с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
сега с неизвестен адрес, Фете Асанова Даутева от
с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
сега с неизвестен адрес, Александра Асенова
Бошнакова от Благоевград, бул. Васил Левски
30, вх. А, ет. 5, ап. 9, сега с неизвестен адрес,
Атанас Асенов Бошнаков от Благоевград, бул.
Васил Левски 30, вх. А, ет. 5, ап. 10, сега с неизвестен адрес, Калин Невенов Незиров от с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, сега
с неизвестен адрес, Силвия Руменова Ушева от
с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
сега с неизвестен адрес, Юсеин Юнеинов Атипов,

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

от с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград,
сега с неизвестен адрес, и Галя Алекова Заимова
от с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда
на 26.09.2013 г. в 9 ч. като ответници по в. гр. д.
№ 991/2012 г. по описа на БлОС, образувано по
жалба на Недже Алиева Гюлева, Селвина Събинова Манова и Алил Алиев Чаушев. Ответниците
да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
4964
Врачанският районен съд, 8 гр. състав, съобщава на Хайнц Гюнтер Верхайм, германски
гражданин, роден на 17.08.1966 г., сега с неизвестен
адрес, че по искова молба за развод от Камелия Ненкова Верхайм от Враца, ж. к. Дъбника,
бл. 26, вх. Е, ап. 128, в съда е образувано гр. д.
№ 1672/2013 г. На ответника се дава двуседмичен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в съда, за да получи преписи
от исковата молба и приложенията. Ако в този
срок не се яви в съда, ще му бъде назначен особен представител.
4962
Омуртагският районен съд съобщава на Жома
Исса Жома, сирийски гражданин и с неизвестен
адрес в Сирия, че срещу него е заведено гр. д.
№ 150/2013 по описа на съда от Айтен Хасанова
Яшарова по чл. 49, ал. 1 СК. В деловодството
на съда се намират препис от исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. При неявяване на Жома
Исса Жома в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5004
Пазарджишкият районен съд връчва на Александер Дембик, с неизвестен адрес, препис от
исковата молба и приложенията като ответник
по гр.д. № 871/2013 г. за развод, заведено от Васка
Атанасова Дембик. В двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
ответникът да се яви в канцеларията на съда за
получаване на препис от ИМ и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 ГПК, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще
му бъде назначен особен представител.
4963
Смолянският районен съд призовава ответника
Хакан Севин, роден на 27.03.1962 г., гражданин
на Република Турция, с неизвестен постоянен
и настоящ адрес на територията на Република
България, да се яви в открито съдебно заседание
на 9.08.2013 г. в 11 ч. за връчване на препис от
исковата молба ведно с приложенията като ответник по гр. д. № 287/2013, заведено от Анастасия
Ангелова Севин с предмет – иск по чл. 49, ал. 1
СК. В случай че ответникът не се яви, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5003
Държавен съдебен изпълнител при Тревненския районен съд уведомява Зуй Куок Фан,
гражданин на Република Виетнам, роден на
12.12.1957 г. в Куанг Бинх, Република Виетнам,
без постоянен и настоящ адрес в Република
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България, че е длъжник по и.д. № 16/2013 г.,
образувано по молба на Петя Николова Петрова-Фан в качеството на законен представител и
майка на малолетните взискатели Стивън Зуй
Фан, Йоанна Зуй Фан, Събина Зуй Фан, Илина
Зуй Фан и Денис Зуй Фан, за заплащане на издръжка. На длъжника се указва в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви Районния съд – Трявна, за да получи
покана за доброволно изпълнение изх. № 679 от
29.05.2013 г. и приложено копие на изпълнителен
лист, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
4948
Хасковският районен съд уведомява Мохамед
Ламин Хайун, роден на 19.04.1980 г., от Алжир,
Константине, без адресна регистрация на територията на Р. България, че е ответник по гр. д.
№ 501/2013 г., с правно основание чл. 49, ал. 1 СК,
и да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
за получаване на съобщението с приложените
книжа. Ако не се яви, за да получи съобщението
с книжата в указания срок, те ще се приложат
към делото и ще се считат за редовно връчени.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 ГПК.
5002
Великотърновският окръжен съд обявява,
че образува гр. д. № 565 по описа за 2013 г., насрочено за 29.10.2013 г. в 10 ч., по предявен от
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, София, иск с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) срещу: Никола
Димитров Лазаров с постоянен и настоящ адрес
Велико Търново, ул. Асен Разцветников 19, Росица
Иванова Лазарова с постоянен и настоящ адрес
Велико Търново, ул. Асен Разцветников № 19, и
Димитър Николов Лазаров с постоянен и настоящ
адрес Велико Търново, ул. Стефан Караджа 16,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 265 344,40 лв., а именно:
От Никола Димитров Лазаров и Росица Иванова
Лазарова:
1. Правото на строеж на офис 11В на трети
етаж от секция „В“ на кота +8,10 с площ 60 кв. м
при граници: от изток – калкан; от запад – офис
№ 12, от север – улица, от юг – складови помещения – склад № 9, заедно с 1,6195 % ид. ч. от
общите части на сградата – секция „В“, равни
на 8,79 кв. м, заедно с принадлежащия му склад
9В с площ 8,40 кв. м, при граници: от двете
страни – стълбищна клетка, склад № 8 и калкан,
заедно с 0,1134 % ид. ч. от общите части на сградата – секция „В“, равни на 0,62 кв. м, и заедно с
0,5774 % ид. ч. от правото на собственост, равни
на 14 кв. м от УПИ І-7340, отреден за „Жилищно
и търговско обслужване“ в строителен квартал 358
по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ
2488 кв. м с уредени регулационни отношения и
неприложена улична регулация, по отношение
на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота:
от изток – УПИ V-3901; от юг – УПИ IV и улица
с ОК 8474-8475; от запад и север – улици, който
ще бъде построен в жилищна сграда с офиси и
магазини, снекбар и гаражи, секция „В“, по одо-
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брени архитектурни проекти, а съгласно скица на
поземлен имот № 615/24.01.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново, представляващ поземлен имот с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-86 от 19.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-04-419 от 14.09.2012 г. на
началника на СГКК – Велико Търново, адрес
на поземления имот: Велико Търново, п.к. 5000,
ул. Димитър Рашев, с площ 2488 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ
І-7340, при съседи: 10447.515.204; 10447.515.209;
10447.515.599. 2. Правото на строеж на офис
№ 12B на трети етаж от секция „В“ на кота +8,10
с площ 85 кв. м, при граници: от изток – офис
№ 12; от запад – офис № 13, от север – улица, от
юг – складове, заедно с 2,2943 % ид. ч. от общите
части на сградата – секция „В“, равни на 12,45
кв. м, заедно с принадлежащия му склад № 10В с
площ 8,50 кв. м при граници; асансьор, стълбищна
площадка, склад № 8 и калкан, заедно с 0,1147 %
ид. ч. от общите части па сградата – секция „В“,
равни на 0,62 кв. м, и заедно с 0,8026 % ид. ч. от
правото на собственост, равни на 20 кв. м, от
УПИ І-7340, отреден за „Жилищно и търговско
обслужване“ в строителен квартал 358 по ПУП
на Велико Търново, целият с площ 2488 кв. м с
уредени регулационни отношения и неприложена
улична регулация, по отношение на улица с ОК
8474-8475, при граници на имота: от изток – УПИ
V-3901; от юг – УПИ IV и улица с ОК 8474-8475:
от запад и север – улици, който ще бъде построен
в жилищна сграда с офиси и магазини, снекбар
и гаражи, секция „В“, по одобрени архитектурни
проекти, а съгласно скица на поземлен имот
№ 615 от 24.01.2013 г. на Службата по геодезия,
кар т ог рафи я и ка даст ър – Велико Търново,
представляващ поземлен имот с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-86 от 19.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед
№ КД-14-04-419 от 14.09.2012 г. на началника на
СГКК – Велико Търново, адрес на поземления
имот: Велико Търново, п.к. 5000, ул. Димитър
Рашев, с площ 2488 кв. м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, със стар № по
предходен план: квартал 358, УПИ І-7340, при
съседи: 10447.515.204; 10447.515.209: 10447.515.599.
3. Правото на строеж на апартамент № 11Б на
четвърти етаж от секция „Б“, на кота + 11,05, с
площ 95,50 кв. м, при граници: от изток – апартамент № 10Б; от запад – апартамент № 12Б, от
север – стълбищна клетка, от юг – калкан – вх. А,
отдолу – апартамент № 8Б, отгоре – тавански
етаж, заедно с 2,6118 % ид. ч. от общите части на
сградата – секция „Б“, равни на 9,55 кв. м, заедно с
принадлежащата му маза № 11Б с площ 7,10 кв. м,
при граници: от изток – коридор, от запад – асансьор, от север – маза № 12Б, и от юг – коридор,
заедно с 0,0575 % ид. части от общите части на
сградата – секция „Б“, равни на 0,31 кв. м, и заедно
с 0,8702 % ид. ч. от правото на собственост, равни
на 15 кв. м, от УПИ І-7340, отреден за „Жилищно
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и търговско обслужване“ в строителен квартал
358 по ПУП на Велико Търново, целият с площ
2488 кв. м, с уредени регулационни отношения
и неприложена улична регулация, по отношение
на улица с ОК 8474-8475, при граници на имота:
от изток – УПИ V-3901; от юг – УПИ IV и улица
с ОК 8474-8475; от запад и север – улици, който
ще бъде построен в жилищна сграда с офиси и
магазини, снекбар и гаражи, секция „Б“, по одобрени архитектурни проекти, а съгласно скица на
поземлен имот № 615 от 24.01.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново, представляващ поземлен имот с идентификационен № 10447.515.205 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-86 от 19.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № КД-14-04-419 от 14.09.2012 г. на
началника на СГКК – Велико Търново, адрес
на поземления имот: Велико Търново, п.к. 5000,
ул. Димитър Рашев, с площ 2488 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
със стар № по предходен план: квартал 358, УПИ
І-7340, при съседи: 10447.515.204: 10447.515.209;
10447.515.599. 4. Лек автомобил „Опел Астра“,
peг. № ВТ 8608 ВН, рама WOLOTGF35X2175516,
двигател X16SZR02JV7606, дата на първа регистрация 8.03.1999 г. 5. Сумата в размер 8200 лв. от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил „Хюндай Галопер“, рег. № ВТ 1972 АХ, рама
KMXKPE1CPXU290521, двигател D4BHW137560,
дата на първа регистрация 1.04.1999 г. 6. Сумата в размер 2500 лв. от продажбата по пазарна
стойност на лек автомобил „Ситроен Берлинго“,
рег. № ВТ 3762 АК, рама VF7MFDJYF65053887,
двигател PSADJY10CUBD4004209, дата на първа регистрация 11.03.1997 г. 7. Сумата в размер
1500 лв. от продажбата по пазарна стойност на
лек автомобил „Фиат Пунто“, peг. № ВТ 7285 АХ,
рама ZFA17600000901496, двигател 176В9000003
1907, дата на първа регистрация 11.10.1997 г.
От Никола Димитров Лазаров:
Товарен автомобил „Мерцедес 307 Д“, peг.
№ ВТ 2089 АА, рама 60236718035709, двигател
616913120 0 0 0 08, дата на п ърва рег ис т ра ц и я
17.03.1978 г. 2. Лек автомобил „Опел Кадет“, peг.
№ ВТ 2753 АС, рама WOL000033L2778155, двигател 17D14158752, дата на първа регистрация
4.07.1990 г. 3. Лек автомобил „Опел Рекорд 1500“,
peг. № БТ 5361 АА, рама WOL000017D1114508,
двигател 20Е023О785, дата на първа регистрация
12.01.1983 г. 4. Сумата в размер 151 180 лв., внесена
с четири входящи превода с неизяснен произход
и основание и изтеглена от Никола Димитров
Лазаров, лице по разплащателна сметка в лева
в Банка „Банка Пиреос България“ – АД, клон
Свищов. 5. Сумата в размер 35 000 лв., получена
за уравняване на дяловете съгласно решение за
развод № 857 от 17.10.2011 г. по гр. д. № 3994/2011 г.
по описа на Великотърновския районен съд. 6.
Сумата в размер 3500 лв. от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес 200
Д“, peг. № ВТ 2723 АС, рама WDB1241201А221586,
двигател 60191210036603, дата на първа регистрация 2.04.1986 г. 7. Сумата в размер 55,20 лв.
от продажбата по пазарна стойност на товарен
автомобил „Тойота Хай Ейс“, peг. № ВТ 9799 ТВ,
рама JTIVL1161V00149445, двигател 2L1917242, дата
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на първа регистрация 14.07.1989 г. 8. Сумата в размер 80 лв. от продажбата по пазарна стойност на
лек автомобил „Опел Кадет“, peг. № ВТ 7917 ТВ,
рама WOL000049F5152723, двигател A12STI9300270,
дата на първа регистрация 12.06.1985 г. 9. Сумата
в размер 974 лв. от продажбата по пазарна стойност на лек автомобил „Опел Кадет“, peг. № ВТ
1833 А А, рама WOL000049M2589521, двигател
047077, дата на първа регистрация – неизвестна.
10. Сумата в размер 55,20 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил „Пежо 205“,
peг. № ВТ 1397 Н, рама VF3741A47E5187510, двигател 0259599, дата на първа регистрация – неизвестна. 11. Сумата в размер 100 лв. от продажба
на търговско дружество „Лазаров 007“ – ЕООД,
с ЕИК 104699730. 12. Сумата в размер 5000 лв. от
продажба на търговско дружество „НДЛ“ – ЕООД,
с ЕИК 200313641. 13. Сумата в размер 5000 лв.
от продажбата на търговското дружество „Ронива“ – ЕООД, БУЛСТАТ 104595048.
От Димитър Николов Лазаров:
1. Поземлен имот № 333014 по плана за земеразделяне на община Лясковец с площ 1,440 дка,
трета категория, в местността „Гладнира“ в землището на община Лясковец, начин на трайно
ползване – друга селищна територия, при граници: поземлен имот № 000508 – друга селищна
територия на община Лясковец: поземлен имот
№ 333016 – друга селищна територия на Йордан
Йорданов и др., поземлен имот № 000509 – друга
селищна територия на община Лясковец, заедно
с построената в този имот масивна сграда за
отглеждане на животни със застроена площ 300
кв. м. Върху имота има следните ограничения:
11 Електропровод 20 kV, на 10 м от двете страни
на крайните проводници или на 11 м от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и
съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Съдът указва на третите лица, които
претендират самостоятелни права върху описаното имущество, че могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск до приключване
на устните състезания по делото пред първата
инстанция. Първото по делото заседание е насрочено за 29.10.2013 г. в 10 ч.
4955
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ с решение № 247 от 29.05.2013 г.,
постановено по т.д. № 993/2011 г.: прекратява на
основание чл. 632, ал. 4 ТЗ производството по несъстоятелност на сдружение с общественополезна
дейност „Добротворство“ със седалище и адрес
на управление Пловдив, ул. Околчица 23, партер,
рег. по ф. д. № 1567/2004 по описа на Пловдивския
окръжен съд, с БУЛСТАТ 11584149; постановява
заличаването от регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел към Пловдивския окръжен съд
на сдружение с общественополезна дейност „Добротворство“ със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Околчица 23, партер, рег. по ф.д.
№ 1567/2004 по описа на Пловдивския окръжен
съд, с БУЛСТАТ 115841490; прекратява действието
на общата възбрана и запор върху имуществото
на длъжника. Решението подлежи на обжалване
пред Пловдивския апелативен съд в 7-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4961
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
683. – „Пенсионноосигурителен институт“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2012 г.
Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Раздели, групи, статии

Пояснителни
бележки

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2012 г.

АКТИВ
А. Нетекущи активи
І. Материални активи
ІІ. Нематериални активи
ІІІ. Други активи
Общо за раздел А
Б. Текущи активи
І. Вземания
ІІ. Парични средства
Общо за раздел Б
Сума на актива (А+Б)
ПАСИВ
А. Собствен капитал
І. Основен капитал – регистриран
ІІ. Целеви резерви
ІІІ. Финансов резултат, в т.ч.
1. Неразпределена печалба
2. Непокрита загуба
3. Текуща печалба/загуба
Общо за раздел А
Б. Специализирани резерви
В. Нетекущи пасиви
Г. Текущи пасиви
1. Задължения
в т.ч. задължения към свързани лица
Общо за раздел Г
Общо капитал и пасиви (А+Б+В+Г)

4
5
6

6
42
1
49

9
61
1
71

7
8

121
4365
4486
4535

149
4641
4790
4861

5000
67
(798)
150
(508)
(440)
4269
220
12

5000
67
(357)
150
(241)
(266)
4710
122
7

34

22
1
22
4861

9

9.1
10
11
11

34
4535

Отчет за всеобхватния доход
(по метода същност на разходите)
Раздели, групи, статии

I. Приходи от продължаващи дейности
II. Разходи по същност на разхода
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги
3. Разходи за възнаграждения
4. Разходи за осигуровки
5. Разходи за амортизации
6. Други разходи
7. Разходи за управление на собствени средства

2011 г.

Пояснителни
бележки
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14

Хил. лв.
За годината, завършваща на
31 декември
2012 г.
732
(1071)
(23)
(438)
(491)
(82)
(27)
(10)
(3)

2011 г.
636
(844)
(11)
(393)
(344)
(66)
(29)
(1)
(2)
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Пояснителни
бележки

За годината, завършваща на
31 декември
2012 г.

8. Разходи за заделени специализирани резерви за гарантиране минимална доходност на УПФ и ППФ
Общо разходи
III. Печалба/загуба преди данъци
IV. Разходи за данъци
V. Печалба за годината от продължаващи дейности
VI. Друг всеобхватен доход
VII. Общ всеобхватен доход

15

2011 г.

(98)
(1172)
(440)
(0)
(440)
0
(440)

16

(56)
(902)
(266)
(0)
(266)
0
(266)

Отчет за промените на собствения капитал и специализираните резерви

Показатели

Салдо в началото на отчетния период
Финансов резултат от текущия период
Увеличение на специализираните резерви
Салдо в края на отчетния
период

Основен
капитал

5000

Общи
резерви

17

Печалба/
Други
загуба
резерот миви
нали
години
50

Печалба/
загуба
от текущата
година

(358)

Хил. лв.
РеВсичко
Резерв
зерв
собствен
за миза
капитал
нимална минии специдоход- мална
ализираност
доходни резерППФ
ност
ви
УПФ
4709

13

109

11

87

24

196

(440)

5000

17

50

(358)

(440)

4269

Отчет за паричните потоци по прекия метод

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2012 г.
2011 г.

Парични потоци от oперативна дейност
Входящи потоци
Парични потоци от ПФ – такси
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и
др.
Възстановени данъци от печалбата
Други постъпления от оперативна дейност
Всичко входящи потоци
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения
Парични потоци, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Платени данъци от печалбата
Други плащания от оперативна дейност
Всичко изходящи потоци
Нетни парични наличности от основна дейност
Нетно изменение на паричните средства и еквиваленти
Парични наличности и еквиваленти в началото на отчетния
период
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния
период
Съставител:
М. Василева

436

279

316
0
16
768

375
6
7
667

513

376

173

128

355
1044

367
871

(276)
(276)

(204)
(204)

4641

4845

4365

4641

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев
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683а. – Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2012 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Увеличение на стойността на нетните активи от:
Постъпления от осигурителни вноски
Прехвърлени средства от други професионални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд
Намаления на стойността на нетните активи от:
Средства на осигурени лица, преминали в други проф. фондове
Изтеглени средства на осигурени лица
Средства, преведени в НОИ
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните вноски
Инвестиционна такса
Други такси
Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност

2012 г.
1255
1251
1245
834
235
176
154
83
1
10
60
42
17
1
2346
2342
4

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии
АКТИВИ
А. Инвестиции
І. Финансови активи
1.Дялови ценни книжа
2.Дългови ценни книжа
Общо:
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)
ПАСИВИ
А. Резерв за гарантиране на минимална доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел Б
В. Текущи пасиви
1. Задължения към ПОД
2. Други текущи задължения
Общо: Раздел В
Сума на пасива (А+Б+В)

Хил. лв.
2011 г.
582
582
808
602
201
5
135
10
1
85
39
30
8
1
1255
1251
4

Хил. лв.
Пояснителни
бележки

11.2
11.1

Година, приключила на
31 декември
2012 г.
2011 г.

602
1090
1692
558
2250
100
2350

316
454
770
248
1018
243
1261

13

4

4

14

2342

1251
1251

15
16

3
1
4
2350

6
0
6
1261

11.3
12
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Отчет за всеобхватния доход
Раздели, групи, статии

Хил. лв.

Пояснителни Година, приключила на
бележки
31 декември
2012 г.

2011 г.

ПРИХОДИ
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти

17

10

1

2. Oт лихви по банкови депозити и ценни книги

18

59

28

3. От преоценка на ценни книжа

19

580

344

4. Други приходи
Всичко приходи от инвестиции

0

22

649

395

РАЗХОДИ
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни книжа

20

472

389

2. Комисиони на инвестиционни посредници

21

1

1

473

390

176

5

176

5

Всичко разходи
II. Положителен резултат от инвестиции

22

III. Доход за годината
Отчет за паричните потоци по прекия метод

Наименование на паричните потоци

Хил. лв.
Година, приключила
на 31 декември
2012 г.

2011 г.

1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

834

602

2. Парични потоци от други пенсионни фондове

235

201

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци

3. Парични потоци от лихви

36

17

200

96

1305

916

1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

1

1

2. Парични потоци към други пенсионни фондове

83

10

3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество

62

35

5

1

1287

684

10

85

4. Парични потоци oт сделки с инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци

4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки с инвестиции
6. Други парични потоци
Всичко: изходящи потоци

1448

816

Б. Изменение на паричните потоци през периода

(143)

100

В. Парични средства в началото на периода

243

143

Г. Парични средства в края на периода

100

243

Съставител:
М. Василева

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев
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683б. – Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2012 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Хил. лв.

2012 г.

2011 г.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

11050

6003

Индивидуални партиди

10950

6003

100

0

Увеличение на стойността на нетните активи от:

9619

5543

Постъпления от осигурителни вноски

4398

3112

Прехвърлени средства от други професионални фондове

3748

2145

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

1472

286

1

0

885

496

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност

Други увеличения
Намаления на стойността на нетните активи от:
Средства, изплатени на наследници на осигурени лица

7

6

Средства на осигурени лица, преминали в други универални фондове

505

242

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо,
в т.ч. за:

373

248

Удръжки от осигурителните вноски

220

156

Инвестиционна такса

148

85

Други такси

5

7

Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:

19784

11050

Индивидуални партиди

19674

10950

110

100

Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
Oтчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии

Хил. лв.

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2012 г.

2011 г.

АКТИВИ
А. Инвестиции
І. Финансови активи

13600

7333

1. Дялови ценни книжа

11.2

4533

2454

2. Дългови ценни книжа

11.1

9067

4879

Общо:
ІІ. Банкови депозити

11.3

Общо: Раздел А

13600

7333

4673

2369

18273

9702

Б. Парични средства по разплащателни сметки

12

1536

1374

В. Текущи вземания

13

2

0

1. Други краткосрочни вземания

2

0

19811

11076

14

110

100

15

19674

10950

Сума на актива (А+Б+В)
ПАСИВИ
А. Резерв за гарантиране на минимална доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел (А+Б)

11050

С Т Р.
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Раздели, групи, статии

БРОЙ 55

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2012 г.

2011 г.

В. Текущи пасиви
1. Задължения към дружеството

16

Общо: Раздел В
Сума на пасива (А+Б+В)

27

26

27

26

19811

11076

Отчет за всеобхватния доход

Раздели, групи, статии

Хил. лв.

Пояснителни
бележки

Година, приключила на 31
декември
2012 г.

2011 г.

ПРИХОДИ
І. Приходи от инвестиции

16

4637

2563

1. От дивиденти

17

80

9

2. От лихви по банкови депозити и ценни книги

18

506

307

3. От преоценка с ценни книжа

19

4051

2118

0

129

4637

2563

3165

2277

4. Други приходи
Всичко приходи
РАЗХОДИ
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка с ценни книжа

20

3161

2274

2. От комисиони на инвестиционни посредници

21

4

3

3165

2277

22

1472

286

1472

286

Всичко разходи
II. Положителен резултат от инвестиции
III. Доход за годината
Отчет за паричните потоци по прекия метод

Наименование на паричните потоци

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2012 г.

2011 г.

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

4398

3112

2. Парични потоци от други пенсионни фондове

3748

2145

3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци от сделки с инвестиции
Всичко: входящи потоци

338

199

2157

915

10641

6371

Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

7

6

2. Парични потоци към други пенсионни фондове

505

242

3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество

372

242

4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки с инвестиции
Всичко: изходящи потоци

43

15

9552

5570

10479

6075

БРОЙ 55
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Наименование на паричните потоци

С Т Р. 2 9
Година, приключила на
31 декември
2012 г.

Б. Изменение на паричните потоци през периода

2011 г.

162

296

В. Парични средства в началото на периода

1374

1078

Г. Парични средства в края на периода

1536

1374

Съставител:
М. Василева

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

683в. – Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189 от
Кодекса за социлано осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.12.2012 г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2012 г.

Хил. лв.
2011 г.

Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:

91

67

Индивидуални партиди

91

67

Увеличение на стойността на нетните активи от:

68

39

Постъпления от осигурителни вноски

58

32

Прехвърлени средства от други доброволни фондове

1

7

Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

9

0

Намаления на стойността на нетните активи от:

12

15

Изтеглени средства на осигурени лица

9

12

Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд

0

2

Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество общо, в т.ч. за:

3

1

Удръжки от осигурителните вноски

2

1

Инвестиционна такса

1

0

Стойност на нетните активи в края на периода, в т.ч.:

147

91

Индивидуални партиди

147

91

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)

Раздели, групи, статии

Хил. лв.
Пояснителни
бележки

Година, приключила на 31 декември
2012 г.

2011 г.

АКТИВИ
А. Инвестиции

11

142

87

1. Дългови ценни книжа

11.1

49

25

2. Дялови ценни книжа

11.2

62

41

111

66

І. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в
Република България

Всичко: Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България
ІІ. Банкови депозити

11.3

Общо: Раздел А
Б. Парични средства по разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)
ПАСИВИ
А. Нетекущи задължения

12

31

21

142

87

5

4

147

91

С Т Р.
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Пояснителни
бележки

Раздели, групи, статии

Година, приключила на 31 декември
2012 г.

1. Нетекущи задължения към осигурените лица
Общо: Раздел А
Сума на пасива (А)

13

147
147
147

Отчет за всеобхватния доход
Раздели, групи, статии

2011 г.
91
91
91
Хил. лв.

Пояснителни
бележки

Година, приключила на
31 декември
2012 г.

2011 г.

ПРИХОДИ
І. Приходи от инвестиции
1. От лихви по депозити, ценни книги и разпл. сметки

15

3

2

2. От преоценка на ценни книжа

16

69

50

0

3

3. Други приходи
4. Приходи от дивиденти

17

Всичко приходи

2

0

74

55

65

57

РАЗХОДИ
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни книжа

18

Всичко разходи

65

57

ІІ. Финансов резултат

19

9

(2)

ІІІ. Доход за годината

19

9

(2)

Отчет за паричните потоци по прекия метод

Наименование на паричните потоци

Хил. лв.
Година, приключила на
31 декември
2012 г.

2011 г.

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

58

32

2. Парични потоци от други пенсионни фондове

1

7

3. Парични потоци от лихви

2

1

4. Парични потоци oт сделки с инвестиции

28

8

Всичко: входящи потоци

89

48

1. Парични потоци, свързани с осигурените лица

9

12

2. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество

2

2

3. Парични потоци от сделки с инвестиции

77

39

Всичко: изходящи потоци

88

53

Б. Изменение на паричните потоци през периода

1

(5)

В. Парични средства в началото на периода

4

9

Г. Парични средства в края на периода

5

4

Изходящи потоци

Съставител:
М. Василева
4931

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев
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1. – Политическият съвет на политическа
партия „Партия на хората от народа“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънреден
конгрес на политическата партия на 5.08.2013 г.
в 16 ч. в седалището на политическата партия в
София, бул. Александър Стамболийски 130 – 132,
ет. 6, офис 9А, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение на основание чл. 38, т. 3 от Закона за
политическите партии във връзка с чл. 55, ал. 1,
буква „в“ от устава за саморазпускане на политическа партия „Партия на хората от народа“, вписана
в регистъра на политическите партии, воден от
Софийския градски съд по ф. д. № 626/2010 г.; 2.
вземане на решение на основание § 2 от Закона
за политическите партии във връзка с чл. 14 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел
за откриване на производство по ликвидация по
реда на Търговския закон на политическа партия
„Партия на хората от народа“, вписана в регистъра на политическите партии, воден от Софийския
градски съд по ф. д. № 626/2010 г.; 3. определяне
на срок за извършване на ликвидация на политическа партия „Партия на хората от народа“, вписана
в регистъра на политическите партии, воден от
Софийския градски съд по ф. д. № 626/2010 г.; 4.
избор на ликвидатор/ликвидатори на политическа
партия „Партия на хората от народа“, вписана в
регистъра на политическите партии, воден от Софийския градски съд по ф. д. № 626/2010 г., който/
които да извърши/извършат ликвидацията и да
представлява/представляват дружеството съгласно
разпоредбата на чл. 269, ал. 1 ТЗ; 5. промени в устава на политическа партия „Партия на хората от
народа“; 6. промени в състава на изпълнителните и
контролните органи на политическа партия „Партия
на хората от народа“; 7. разни. При липса на кворум
в посочения в поканата ден и час извънредният
конгрес ще бъде отложен с един час и ще бъде
проведен и ще може да взема валидни решения
независимо от броя на присъстващите лица.
4997
1. – Управителният съвет на Фехтовален клуб
„Авитохол“ – сдружение с нестопанска цел, София,
на основание чл. 31, т. 14 от устава на клуба и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
12.08.2013 г. в 17 ч. в София, бул. Мадрид 30, ап. 6,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на клуба; 2. приемане на отчет за дейността до края
на 2012 г. и бюджет на клуба за 2013 г.; 3. промени
в устава на клуба; 4. освобождаване на председателя
и членове на управителния съвет на клуба; 5. избор
на нов председател и членове на управителния съвет
на клуба. Съгласно чл. 25, ал. 3 от устава на клуба,
ако в насрочения начален час не се явят повече от
половината брой членове, събранието се отлага за
един час по-късно и се провежда като законно при
същия дневен ред и на същото място независимо
от броя на явилите се членове.
4940
12. – Управителният съвет на Института за
политика и развитие (ИПР), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 14.08.2013 г. в 17 ч. на ул.
Тулово 3 в София при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за периода 11.2012 – 06.2013 г.; 2. приемане
на финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 3.
промени в устава на сдружението и избор на нов
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
4965

ВЕСТНИК
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1. – Управителният съвет на Фондация „143 – Георги Бенковски“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съвета на учредителите на 27.08.2013 г. в 11 ч. в административната
сграда на фондацията в София, ул. Тодорини кукли
9, при следния дневен ред: 1. приемане на ГФО на
фондацията и отчета за дейността є за 2012 г.; 2.
приемане на програма за дейността на фондацията
за 2013 г.; 3. избор на нов изпълнителен директор; 4.
обсъждане на предложения за реализиране на възпитателно-образователни програми и организиране
на свободното време на учениците на 143-то ОУ „Г.
Бенковски“; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на административния адрес на
фондацията от 7,30 ч. до 13 ч. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум повторното събрание
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
4967
7. – Националният съвет на БАРОК, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
2.09.2013 г. в 14 ч. в Народната библиотека „Кирил
и Методий“ на бул. Васил Левски 88 в София при
следния дневен ред: 1. промени в Националния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в Националния съвет на сдружението; 2. обсъждане и приемане на Етичен кодекс
на работодателите в областта на културата; проект
за решение – ОС приема Етичен кодекс на работодателите в областта на културата; 3. обсъждане
и приемане на предложение за нова професия
„Организатор на културни прояви и събития“;
проект за решение – ОС приема предложение за
нова професия „Организатор на културни прояви
и събития“; 4. обсъждане и приемане на проект за
държавно образователно изискване за нова професия „Организатор на културни прояви и събития“;
проект за решение – ОС приема проект за държавно образователно изискване за нова професия
„Организатор на културни прояви и събития“; 5.
преглед на плащането на членския внос; проект
за решение – ОС приема решение за дължимостта
на забавения членски внос; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на участниците в общото събрание
ще се извършва между 13 и 14 ч. на 2.09.2013 г.
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. Представителите на членове да носят със себе си документ
за платен членски внос и актуални документи,
удостоверяващи представителната им власт, или
нотариално заверено пълномощно, ако съответният
член се представлява от пълномощник.
4985
5. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел Сдружение „Спортен клуб по
хокей на трева Стик – ГТ“, гр. Генерал Тошево,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС
на сдружението свиква отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 17.08.2013 г. в
14,30 ч. в гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 5,
общинска зала, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на спортния клуб за изтеклия 5-годишен
период; 2. финансов доклад за отчетния период; 3.
избор на управителен съвет; 4. други. Писмените
материалите по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението всеки присъствен ден
от 8 до 14 ч. в офиса на сдружението. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4966
1. – Управителният съвет на ГСНЦ „Сдружение
за Пловдив“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 31.07.2013 г.
в 14 ч. в седалището на сдружението в Пловдив, ул.
Ген. Тошев 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на общото
събрание ще бъде отложено за 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
4949
1. – Управителният съвет на Фондация за осъществяване на общественополезна дейност „Анимал
Хоуп България“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.08.2013 г. в
17 ч. в Пловдив, ул. Авксентий Велешки 35А, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на член на
УС по негова молба; 2. приемане на нови членове
на фондацията; 3. приемане на промени в устава на
фондацията; 4. избор на нов член на УС; 5. отчет за
дейността на фондацията; 6. отчет за финансовото
състояние на фондацията; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и присъщия дневен ред.
4950
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Наука, изкуство, деца, евроинтеграция – НИДЕ“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.08.2013 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Хр. Ботев
92Г, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; проект за решение – ОС приема нови
членове; 2. освобождаване на членове; проект за
решение – ОС освобождава членове; 3. освобождаване на управителния съвет и председателя и освобождаване от отговорност; проект за решение – ОС
освобождава управителния съвет и председателя
и ги освобождава от отговорност; 4. вземане на
решение функциите на управителен съвет да се
изпълняват от едно лице – управител; проект за
решение- ОС решава функциите на управителен
съвет да се изпълняват от едно лице – управител;
5. определяне на мандат на управителя; проект за
решение – ОС определя мандат на управителя;
6. избор на управител; проект за решение – ОС
избира управител; 7. промяна на адреса на управление; проект за решение – ОС променя адреса
на управление; 8. приемане на актуален устав;
проект за решение – ОС приема актуален устав.
4952
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Туристическо дружество „Искърски
пролом“, Своге, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 и 23 от устава свиква общо събрание на
12.08.2013 г. в 18 ч. в лекционната зала на читалище „Градище“ – Своге, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружението за
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дейността през 2012 г.; 2. доклад на инспектората; 3. приемане на проектобюджета за 2013 г.; 4.
промяна на седалището на сдружението; 5. изменение в устава на сдружението; 6. избор на нов
управителен съвет и освобождаването на стария;
7. текущи. Материалите за общото събрание са
на разположение на всички заинтересовани лица
всеки ден от 13 до 17 ч. в офиса на сдружението.
Поканват се всички членове да присъстват на
общото събрание.
4954
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб на пенсионера“, с. Алеково,
община Алфатар, област Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.08.2013 г. в 10 ч. в Клуба на пенсионера
в с. Алеково, община Алфатар, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. разисквания по докладите;
4. промени в устава на сдружението; 5. избор на
нов председател и нов УС.
4953
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Червена звезда“, с. Глава, област Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.08.2013 г. в 16 ч. на адрес: с. Глава, област
Плевен, ул. Георги Димитров, в сградата на
кметството, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на клуба;
2. промени в членския състав на управителните
органи на клуба – освобождаване и избор на
нов председател на УС и освобождаване и избор
но нови членове на УС; 3. вземане на решение
за промяна на седалището и адреса на управление, както и наименованието на сдружението и
приемане на устав на сдружението с отразени в
него промени; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4999
1. – Управителният съвет на Сдружението на
пенсионерите с. Горна Липница, община Павликени, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 14.08.2013 г. в 10 ч. в
салона на Клуба на пенсионерите в с. Горна Липница при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на сдружението; 2. финансов отчет
на сдружението; 3. избор на ново ръководство.
4951
Петър Димитров Стоянов, ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Зора – 21 век“,
с. Петково, община Елин Пелин, в ликвидация по
ф.д. № 1289/2006 г. на СОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адреса
на сдружението.
4998
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