ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 12

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 12 февруари 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов,
Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов
към министъра на здравеопазването
Петър Москов относно задължения на
министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по
изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в
Имунизационния календар
Президент на републиката
 Указ № 17 за освобождаване на генерал-лейтенант Константин Веселинов
Попов от длъжността заместник-началник на отбраната и назначаването
му на длъжността началник на отбраната, считано от 9 февруари 2016 г.

Министерство
на околната среда и водите
 Международна конвенция за регулиране на улова на китове
25
Министерство
на земеделието и храните
 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
областните дирекции „Земеделие“
29
2

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
32
2

Министерски съвет
 Постановление № 25 от 5 февруари
2016 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 188 на
Министерския съвет от 2013 г.
 Постановление № 26 от 9 февруари 2016 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет

Министерство
на правосъдието

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2007 г. за водене,
съхранение и достъп до търговския
регистър
32
Върховен
административен съд

2

9

 Решение № 5922 от 22 май 2015 г.
по административно дело № 14879
от 2014 г.
33
 Решение № 1082 от 3 февруари 2016 г.
по административно дело № 8724
от 2015 г.
34
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ДЪРЖАВЕН

ред: 1. приемане на нови членове на училищното
настоятелство; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет и председателя; 3. избор на
членове на управителния съвет и председател; 4.
приемане на промени в устава на училищното
настоятелство; 5. разни.
1000
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на пенсионера „Слав Мерджанов“ – Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 3 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 25.03.2016 г. в
13 ч. в кафето на Парк-хотел „Карнобат“ при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. избор и представяне на пред
седателя на събранието; 3. отчет за дейността на
управителния съвет; 4. разисквания по доклада;
5. избор и освобождаване на членовете на упра
вителния съвет и избор на нов УС; 6. вземане на
решение за избор на нов УС на сдружението; 7.
вземане на решение за представителство на УС на
сдружението; 8. смяна на адреса на седалището
на сдружението от седалище гр. Карнобат, ул.
Антон Иванов 22, област Бургас, в седалище гр.
Карнобат, ул. Алекси Нейчев 16; 9. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдру
жението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Посочените в дневния ред документи се намират
в гр. Карнобат, ул. Алекси Нейчев 16, партер.
956
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Антим
І“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 24.03.2016 г. в 18 ч. в Пловдив,
ул. Захари Стоянов 86 – сградата на ОУ „Антим
І”, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. изключване на членове; 3. приемане
на годишен финансов отчет за 2015 г.; 4. приема
не на бюджет за 2016 г.; 5. приемане на отчет за
дейността на сдружението за 2015 г.; 6. вземане
на решение относно дължимостта и размера на
членския внос; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
1011
69. – Управителният съвет на Националната
развъдна acоциация по пчеларство – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.03.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Димитър
Менделеев 12, Аграрен университет – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя
за дейността на асоциацията за 2015 г.; 2. отчет на
председателя на контролния съвет; 3. приемане
на нови членове на асоциацията и прекратяване
на членството в асоциацията; 4. промени в пра
вилника на асоциацията; 5. промени в устава на
асоциацията; 6. промени в управителния съвет
и контролния съвет; 7. приемане на работна
програма за работа на асоциацията за 2016 г.;
8. приемане на финансов план за 2016 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на Учи ли щ но
настоятелство „Свети Йоан Екзарх“ при СОУ
„Д. Матевски“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
25.04.2016 г. в 18,30 ч. в сграда на СОУ „Д. Ма
тевски“ в Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Съединение
26, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. годишен финансов отчет за
2015 г.; 3. избор на нов УС; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
942
2. – Управителният съвет на Регионалния
клуб по пожароприложен спорт – Разград, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на членовете на клуба на 22.04.2016 г.
в 14 ч. в сградата на РДПБЗН – Разград, бул.
Априлско въстание 68Е, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба
за 2014 и 2015 г.; 2. освобождаване от отговор
ност на управителния съвет и избор на нов; 3.
освобождаване на контролния съвет и избор
на нов; 4. разни. Регистрацията на делегатите
ще се извърши от 13 до 13,30 ч. на 22.04.2016 г.
944
5. – Управителният съвет на сдружение „Боксов клуб „Русе – гр. Русе“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 7.04.2016 г. в 18 ч. в Русе, зала „Дунав“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружение
„Боксов клуб „Русе – гр. Русе“ – за 2015 г.; 2.
приемане на нов член на УС; 3. организационни
и други въпроси. Материалите за събранието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на адрес: гр. Русе, зала „Дунав“.
При недостатъчен кворум на основание чл. 27
3ЮЛHЦ събранието ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 19 ч.
875
2. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Планинец“, гр. Симитли, на основа
ние чл. 18, ал. 1 и 2 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.04.2016 г. в 17 ч. в гр.
Симитли, ул. Христо Смирненски 64, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава; 2.
промени и избиране на нови членове на УС; 3.
приемане и изключване на членове. Членовете
могат да участват лично или чрез упълномощен
с писмено пълномощно представител.
990
1. – Управителният съвет на училищно настоятелство „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 23.03.2016 г. в 16,30 ч. в учи
телската стая на ПГ „Ген. Владимир Заимов“,
Сопот, ул. Иван Вазов 1, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на училищното настоятел
ство; 2. приемане и освобождаване на членове
на сдружението; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17,30 ч., на същото място и при същия

