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Национална художествена академйя/НХА/, на основание
44 от Правилника за прилагане на зг кона за държавната
ственост и Заповед № 0237-0/27.09.2021 г. на Ректора на НХА.1

ЖИЛИЩЕ спеш но 0878795911

ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за отдава^
под наем, по 8 /осем/ обособени п< зиции за части от И1
ти * държавна собственост, предост шени за ползване и
равление на НХА, изходящ и се в ф . София, бул.„Княз
Д ондуков“ N2 56., г. фофия. Трчното нахождение на обособ|

П о д наем

С трои телн и
ОТПУШВА канали, ремонти,
ВиК, експресно ■0895693936

ОТПУШВА канали, ремонти,
ВиК, експресно -0895693936

Х ороскопи

ните позиции и дейността за извърш ването на която се отда!
съответните части от недвижимия имо- са посочени конкретно! в
Тръжната документация.
Тръжната документация е безпла1 на и може да бъде изте глена рт интернет страницата на Н Х А - шуу.ппа.Ьд. или м ож е / а
бъде закупена от Деловодството на НХ ^ срещ у такса от 60 лев з,
като таксата се внася по сметката на НХА 1ВАИ: В081 В Ш З
9661 3100 1763 01, ВЮ: В И Б С В е ЗО , I ан ка - БНБ или в касата
на НХА - София, ул.„Ш ипка“ N21 .
Срок на наемното правоотношеню >- две години.
Начална месечна наемна цена, оп[ еделенасъгласно чл. 4 1,
ал. 2 от ПГаЗДС. В Тръжната документация е посочена началната
месечна цена по съответните обособен 1 позиции.
Всеки кандидат има право да кандиг атства за една, за някол
ко или за всички посочени обособени п >зиции, като класирането
по всяка прзиция е самостоятелно.
За всяка една обособена позиция ка тдидатите представят о делно заявление и документи за у ч а ш е.
Д епозит за участие в търга - Парич+ а вноска - 30 лв. /триде
сет лева/' за съответната обособена по: иция. платим най- къснр
до изтичаме на срока за подаване н а ; аявленията по следна)
банкова см етка на НХА 1ВА1Ч: ВС72 В 4ВО 9661 3300 1763 01
ВЮ: В № (ЗВ (3$0, Банка - БНБ.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден

0 9 0 3 6 3 0 9 4 Секси секси, ЛИЗА
09036319Р-С УП ЕР ГАДЖЕ

интервалите от 08,30 часа на 30.09.2 021 г. до 16,00 часа нЬ
15.10.2021Г., в сградата на НХА, нахогящ а се в гр. София, у г.
„Ш ипка“ № 1 , първи ета ж - Деловодство.
Оглед на площите се извършва веем работен ден след пред 
варително записване ма тел. тел] 0882 26 677, лице за ко нтак ■
- инж. Борислав Станков.
Търгът ще се проведе на 18|.10.20Й1г. год. от 14,00 часа
сградата на НХА, в гр. София, ул] „Ш ип^а“ N91, първи етаж, зал;
на Академ ичния съвет.

„Многопрофилна болница за активно лечекие - Национална
Кардиолргична Болница“ ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица“ 65
ОБЯВЯВА:

КонкурС]За заемане на свободни места за лекари, които вече са служите
ли на МБАЛ „НКБ„ ЕАД:
„ЛЕКАР, СПЕЦ ИАЛ ИЗАНТ ПО П ЕДИАТРИ Я“ 3 БЛ КЪМ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ ПРИ
| МБАЛ „Н КБ“ ЕАД, ГР. СО ф ИЯ.
1. Изисквания към кандидатите:
Кандидатите за участие в конкурса за длъжността: |
^ лекар, специализант по педиатрия" следва да имат придобито виеше
образование по медицина и среден успех от следването не по-малко от 4.50
и среден успех от положените държавни изпити не по|малко от 4.50.
Кандидатстване:
Кандидатите за участие в конкурса следва да представят: заявление в
свободен текст; автобиография по европейски образец: мотизационно пис
мо; нотариално заверено копие от диплома за завършено виеше образова
ния по медицина и/или академична справка.
Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ* ЕАД в гр. София,
ул. „Коньовица“ 65 в срок до един месец, считано от датата на публикуване
на обява за конкурса в ежедневник.
2. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът се провежда от назначена от работодателя комисия с всички
допуснати кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са пода
ли необходимите документи в определения по-горе ср^к.
Комисията оценява професионалната подготовка и другите качества на
кандидатите, необходими за заемането на длъжността и класира само ус
пешно издържалите.
За проведения конкурс комисията съставя протокол който съдържа моти
вирано класиране на кандидатите.
могат да получат копия от длъжностната характеристика на
длъжност, както и доуга информация относно конкурса от г-жа
Л. Караколаеа, отдел „Човешки ресурси и ТРЗ*, НКБ, тел. 029211234.
_______ Т___________________
ИЗП. ДИРЕКТОР, Р. ПЕТКОВ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

йф ,

за провеждане на търг с там
йно надкаване за отдаване п
наем на части от недвижими имот -Държавна собственос^

А ГЕН Ц И Я “ПЪ ТН А ИНФ РА С ТРУКТУРА ”
Приложение №3
Агенция „Пътна инфраструктура“ на основание чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7/14.11.1997 г„ за про
дажба на движими вещи - частна държавна собственост и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на
Агенция .Пътна инфраструктура,, обективирано в Протокол № 28494/21 от заседание проведено на 02.08.2021 г.,
както и съгласно Заповед № РД-11-990/15.09.2021 г. на Председателя на УС на АПИ
ОБЯВЯВА
Търг с явно наддаване по реда иа Наредба № 7 /от 14.11.1597 г. за продажба на движими вещи - част
на държавна собственост, представляващи орехова реколта, добивана от 2395 бр. крайпътни дървета,
разположени край републиканските пътища на територията на Област Силистра в следните участъци:
Начална
Депозит за
Дър
От-до км.
Очакван тръжна цена участие 10%
вета с
положение плод/бр, добив/кг на участъка, от стойността
без вкл. ДДС на уч-ка в лв.
1 111-211 „Поляна - Полина* (между населени места с. км 2-600 750 5002.50 5175,00 лв 517,50 лв.
км 7+800
Поляна и с. Полина)
2
11-21 „Русе - Силистра* (между разклон за с.Цар км 33+400 - 200 1334,00 1380,00 лв. 138,00лв.
Самуил и нас. място с.Нова Черна)
км 38+200
3
11-21 „Русе - Силистра“ (между ДЗС с.Нова Черна км 43+300 - 150 1000,50 1035,00 лв. 103,50 лв.
и разклон с път 11-49)
км 46+600
4
11-21 „Русе - Силистра“ (между Антимовско ханче км 59+000 - 120 800,40 828,00 лв. 82,80 лв.
и нас. място с. Търновци)
км 63+100
5 III -205 .Йсперих-Ст.Караджа-Белица* (между
км 67+800 - 240 1600,80 1656,00 лв. 165,60 лв.
с.Белица и разклон за с. Шуменци)
км 71+800
6 III -235 „Окорщ-Паисиево-Гпавиница-Зафировокм 42+000- 530 3535,10 3657,00 лв. 365,70 лв.
Малък Преспавец* (между с. Зафирово и
км 46+600
разклон за Долно ояхово)
7
1-7 „Силисгра-Шумен“ (между разклон за с. Цар км 33+793 - 350 2334,50 2415,00 лв. 241,50 лв.
км 38+134
Асен и с. Черковна)
8 III -235 „Окорш-Паисиево-Главииица-Зафировокм 3+400 35
233,45 241,50 лв
24,15лв
Малък Преспавец“ (между ж.п. прелез и
км 4+850
разклон за с. Долей)
9 III -235 „Окорш-Паисиево-Гпавиница-Зафирово-Ма- км 6+ 31220
133,40 138,00 лв.
13,80 лв.
пък Преспавец“ (между разклон за с. Допец
км 6+863
и с. Паисиево)
Всеки кандидат може да участва за един или за повече пътни участъци
Депозит за участие - в рамките на 10% от началната тръжна цена на съответния пътен участък за които
ще участват, съгласно чл.21. ал. 1 от Наредба № 7/1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна
собственост по банкова сметка на ОПУ - Силистра
Банка ДСК,
1ВАМ: ВС 578Т5А93003305016141,
ВЮ - 5Т5АВ05Р
Крайния срок за внасяне на депозит за участие в търга е до започване ка търга. 8 случай на повторен търг
крайния срок е при същите условия.
Търга ще се проведе на 06.10.2021 г. от 10:00 часа в Административната сграда на ОПУ - Силистра, адрес:
гр.Силистра, ул. „Тутракан“ № 12. Повторен търг ще се проведе на 13.10.2021г. от 10:00 часа на същото място
и при същите условия.
Документи за участие се получават в Административната сграда на ОПУ-Сипистра, ул. „Тутракан“ № 12, ет.2деловодство.Срокът за получаване на тръжната документация е до 16:30 часа на 05.10.2021 г, а при повторно
провеждане на търга до 16:30 часа на 12.10.2021 г.
За допълнителна информация: 086/820 993.
№по №на път
ред отРПМ

Пътен участък

© Б Ц И 1Н А К С А И К © Т Ъ Р Н О К ©
ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 678/26.08.2021 г.
А 0( Нювание
<
чл. 21. ал. 1, т. а о т ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.
!К, Великотърновски общински съвет реши:
. 0 * ;|;рива процедура за приватизация ка общински нежилищен
ъс стопанско предназначение, представляващ: „ПОЗЕМЛЕН
идентиф икатор 11898 502.30 по КККР на с. Войнежа, заедпретроена в него сграда идентификатор 11898.502.30.1" ;ност на Община Велико ьрново.
. Заб|(ранява извършването +а разпоредителни сделки с имота,
чйането на договори с прел ,мет имота по г. 1: за придобиване дяу-растие, за наем, за съвме :тна дейност, за кредит, за обезпечавземания и поемане н; менителнични задължения, освен с
1ение на Общинския съве
8ъ: л> на Общинска а ге н т я за приватизация да подготви и осъ..^..затизационната сде; ка за имота по установения от закона
метете решения от Общи чекия съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (8. СПИРДОНОВ)

О БЦШ НА КСАИК© Т7М>И©К©
РЕШЕНИЕ N5 677/26.08.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 3. ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4
от ЗГЮК, Великотърновски общински съвет реши:
1. Включва в Годишния план за приватизация за 2021 година и отк
рива процедура за приватизация на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 10447.511.680 по КККР на гр. Велико Търново, с
административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Крайбрежна“ № 9,
за който имот е отреден УПИ XXI от кв. 281 по ПУП-ПР на гр. Велико Тър
ново“ - собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота,
сключването на договори с предмет имота по т.1: за придобиване дя
лово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпеча
ване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с
разрешение на Общинския съвет.
3. Възлага на Общинска агенция за приватизация да подготви и осъ
ществи приватизационната сделка за имота по установения от закона
реди приетите решения от Общинския съвет.
________________________ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (В. СПИРДОНОВ)

ЗА ПОРЪЧКИ НА МАЛКИ ОБЯВИ И КАРЕТА
С( фия, ул.„Св. св. Кирил < Методий“ №84, (ъгъла с бул. „Мария Луиза”)

ПОРЪЧАЙТЕ
ваш ата
ОБЯВА
във всеки оф ис на
З а я в е т е и на т е л е ф о н
02
I942 2261

Обяви, Възпоменания,
Ч е с ти тк и

029422147,9422146,9422261
ФаксТеклами и обяви': (+359) 02 943 36 08

за и зд ани ята
2 4 часа, България Днес,
Клуб 100, Български фермер,
Хоби ф ерм ер, 168 часа,
Всичко за с е м е й с т в о т о

и п л а т е т е Във всеки оф ис на
в страната

О б аж д ан и я се п р и е м а т
всеки р а б о т е н ден
о т 9:00 до 17:00 часа

Еаву
Рау

