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гария	 във	 Френската	 република	 и	 в	
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в	Република	България,	с	орден	„Мадар-
ски	конник“	първа	степен	 3

Министерски съвет

	Постановление № 124 от	 18	 май	
2016	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	съдебната
власт	за	2016	г.	 3

Министерство  
на вътрешните работи

	Споразумение между	Република	Бъл-
гария	и	Грузия	за	сътрудничество	в	об-
ластта	на	защитата	при	бедствия	 4

Министерство на културата
	Правилник за	 устройството	 и	 дей-

ността	на	Национален	музей	„Земята
и	хората“	–	София	 8

	Наредба за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	Н-00-0001	 от	 2011	г.	 за	
извършване	 на	 теренни	 археологиче-
ски	проучвания	 11

Министерство  
на земеделието и храните

	Наредба за	допълнение	на	Наредба	№	5	
от	2009	г.	за	условията	и	реда	за	по-
даване	на	заявления	по	схеми	и	мерки
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и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението уведо-
мява, че на 20.07.2016 г. в 10 ч. в София, район 
„Лозенец“, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5, ще 
се проведе общо събрание на учредителите на 
сдружението в съответствие с изискванията на 
ЗЮЛНЦ при следния дневен ред: 1. прекратяване 
на дейността на сдружението и обявяването му в 
ликвидация; 2. определяне на срок за ликвида-
ция; 3. назначаване на ликвидатор. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от 
устава на сдружението събранието ще се проведе 
след 1 час на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на присъстващите.
4087

33. – Управителният съвет на сдружение 
„Българска федерация по шахмат“ на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно 
общо събрание на Българската федерация по 
шахмат на 23.07.2016 г. в 15 ч. в зала „Пловдив“ 
на Грандхотел „Пловдив“, Пловдив, при следния 
дневен ред: 1. доклад за дейността на Българската 
федерация по шахмат за периода след последното 
общо събрание; 2. жалби до общото събрание на 
Българската федерация по шахмат; 3. промени в 
устава на Българската федерация по шахмат; 4. 
за Шахматен дом „Георги Гешев“ – София.
3917

5. – Управителят на СНЦ „Спортен клуб 
„Мареа“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на членовете на сдру-
жението на 18.07.2016 г. в 11 ч. във Варна, 
ул. Ружа 5, ет. 6, ап. 29, при следния дневен ред: 
1. обсъждане и вземане на решение за промяна 
в наименованието на сдружението; 2. обсъжда-
не и вземане на решение за промяна в целите, 
промяна в средствата за тяхното постигане и 
промяна в предмета и стопанската дейност на 
сдружението; 3. вземане на решение за прие-
мане на нов устав на сдружението, съобразен с 
промените; 4. други. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
отложи с един час по-късно на същото място

и при същия дневен ред и може да се проведе 
колкото и членове да се явят.
4104

1. – Управителният съвет на сдружение с не- 
стопанска цел „Карай умно, искам живот“ – Вар- 
на, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка 
с чл. 21 от устава на сдружението свиква общо съ-
брание на членовете на сдружението в седалището 
на адреса на сдружението Варна, община Варна, 
ул. Аладжа манастир 34, на 10.08.2016 г. в 17 ч. 
при следния дневен ред: 1. избор и освобождаване 
на членове на управителния съвет; 2. разни. При 
липса на кворум и на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
и устава на сдружението събранието се отлага с 
един час за по-късно при същия дневен ред и се 
счита за законно проведено независимо от броя 
на явилите се членове. При гласуване всеки член 
има право на един глас. Съгласно чл. 27 от устава 
на сдружението решенията на ОС, касаещи избор 
и освобождаване на членовете на управителния 
съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство 
повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и 
представени на събранието членове на сдружение 
с нестопанска цел „Карай умно, искам живот“.
4057

18. – Управителният съвет на сдружение 
„Югоизточна Тракийска Регионална Лозаро-ви-
нарска Камара“ – Сливен, на основание чл. 26, 
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 13 ал. 1 от устава на сдру-
жението свиква общо събрание на камарата на 
11.08.2016 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Старозагорско 
шосе, в административната сграда на Пазара за 
плодове, зеленчуци и цветя при следния дневен 
ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет и 
отчет за дейността на ЮТРЛВК за 2014/2015 г. 
и освобождаване от отговорност членовете на 
УС на ЮТРЛВК; 2. приемане на бюджет за 
2015/2016 г.; 3. избор на председател, членове и 
секретар на РДК; 4. разни. Материалите за об-
щото събрание са на разположение на членовете 
в офиса на сдружението. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе на 11.08.2016 г. в 14 ч. на същото място 
и при същия дневен ред.
4091
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