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Георгиева“, ЕИК 106603846, по разплащател-
на сметка IBAN BG36UBBS80021098647412 в 
„ОББ“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ненова:

– сумата в размер 360 лв., представляваща 
получен наем за недвижим имот, придобит със 
средства с неустановен законен произход. 

Указва на трети заинтересовани лица, претен-
диращи самостоятелни права върху имущество-
то – предмет на отнемане в настоящия процес, 
че могат на основание чл. 225 ГПК да встъпят в 
делото, като предявят своите претенции против 
страните до приключване на съдебното дирене 
пред Врачанския окръжен съд. 
5088

Софийският градски съд, І гражданско от-
деление, 22 състав, на основание чл. 74, ал. 1  
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д. 
№ 2523/2017 г. въз основа на постъпило моти-
вирано искане от Комисията за отнемане на 
незаконно придобито имущество срещу Живко 
Стоянов Белкин с постоянен адрес: София, об-
щина Столична, район „Сердика“, ул. Съзнание 
№ 3Б, вх. А, ет. 3, ап. 8, за отнемане в полза на 
държавата на следното имущество на обща стой-
ност 247 210 лв., описано, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 62 ЗОПДНПИ:

1. Лек автомобил „Рено Клио“, рама 
№ VF1357KOF16666222, двигател № 7FA730Е277465, 
тъмносин, с рег. № СА 2152 КС, с първа регист-
рация 18.12.1997 г., с промяна в регистрацията 
на 27.07.2007 г. Автомобилът е собственост на 
Живко Стоянов Белкин.

2. Лек автомобил „Мини Купър“, рама 
№ WMWRC31080TB75836, двигател № D604Q266, 
сив, рег. № СА 0012 НА, дата на първа регистра-
ция 18.12.2002 г. Автомобилът е собственост на 
Живко Стоянов Белкин.

3. Сумата общо в размер 7932,05 лв., внесена 
по банкова сметка в лв. с IBAN BG22 UNCR 
7000 1517 2313 82, вид на сметката Пакет UNICO 
LIGHT в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр 
Живко Стоянов Белкин.

4. Сумата общо в размер 8289,26 лв., внесена от 
трети лица по банкова сметка в лв. с IBAN BG22 
UNCR 7000 1517 2313 82, вид на сметката Пакет 
UNICO LIGHT в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Живко Стоянов Белкин.

5. Сумата общо в размер 2006,23 лв., внесена 
по разплащателна сметка с IBAN BG65 UNCR 
7000 1517 2313 84 в щатски долари с титуляр 
Живко Стоянов Белкин.

6. Сумата общо в размер 13 982,45 лв., внесена 
от трето лице по разплащателна сметка с IBAN 
BG65 UNCR 7000 1517 2313 84 в щатски долари 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Живко 
Стоянов Белкин.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Живко Стоянов Белкин:

Сумата в размер 210 000 лв., получена при 
продажбата по пазарна стойност на недвижимия 
имот с нотариален акт № 33, т. ІІ, рег. № 2127, 
дело № 142 от 10.06.2014 г. за покупко-продажба 
на недвижим имот.

Съгласно определение от 21.06.2017 г. по 
гр. дело № 2523/2017 г. по описа на СГС, І ГО, 22 
състав, съдът определя едномесечен срок, счита-
но от датата на обнародване на обявлението, в 
който трети заинтересовани лица, претендиращи 
самостоятелни права върху имуществото – пред-
мет на отнемане, могат да встъпят в делото, като 
предявят претенциите си пред СГС. 

Гражданско дело № 2523/2017 г. по описа на 
СГС, І ГО, 22 състав, е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 31.10.2017 г. в 9,30 ч.
5096

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на сдружение „Фут-
болен клуб „ОФК – София“ на основание чл. 26, 
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12 от устава 
на сдружението свиква редовно общо събрание 
на 11.09.2017 г. в 9 ч. в София, р-н „Красно село“, 
бул. Пенчо Славейков № 5, при следния дневен 
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови 
членове на сдружението по повод на постъпили 
молби; 2. приемане на решение за освобождава-
не на Илия Марков Илиев и Михаил Григоров 
Минтов като членове на управителния съвет; 3. 
приемане на решение за избор на нови членове 
на управителния съвет; 4. приемане на решение 
за освобождаване от отговорност на досегашния 
председател на сдружението – Илия Илиев. Канят 
се всички членове лично или чрез упълномощени 
представители да присъстват на общото събрание. 
Юридическите лица, членове на сдружението, 
участват в общото събрание чрез законните си 
представители или чрез писмено упълномощени 
за това лица. При липса на кворум на основание 
чл. 13 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събра-
ние ще се проведе същия ден, на същото място 
и при същия дневен ред в 10 ч.
5122

50. – Управителният съвет на Сдружение 
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпо-
магане на изучаването на немски език и култура 
в Република България – София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква общо 
събрание на сдружението на 16.09.2017 г. в 9 ч. 
в София, в аулата на Лесотехническия универ-
ситет, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски 
№ 10, при следния дневен ред: 1. въвеждане на 
ежегодна допълнителна целева вноска за по-
криване на разходи по наемане на помещения 
в училищата; 2. актуализация на членски внос; 
3. актуализация на бюджет; 4. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34 
от устава на сдружението събранието ще се 
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
5111

2. – Управителният съвет на сдружение „На-
ционален комитет по осветление в България 
(НКО)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 19.09.2017 г. в 17 ч. в зала 12126, бл. 12, 
Електротехнически факултет на Техническия 
университет – София, при следния дневен ред: 1. 
избор на председател и заместник-председател на 
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НКО; 2. вземане на решение относно размера на 
членския внос към сдружението на юридически 
лица с различен брой работни места.
5136

5. – Управителният съвет на сдружение 
„Фотоклуб – Осмо Изкуство“ – София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 29.09.2017 г. в 14 ч. в София, ул. Хемус № 16, 
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за 
дейността на сдружението за периода януари – де-
кември 2016 г.; 2. приемане на финансовия отчет 
за приходите и разходите на сдружението за 
периода януари – декември 2016 г.; 3. приемане 
на проектобюджета на сдружението за периода 
януари – декември 2017 г.; 4. вземане на решение 
за промяна на УС на сдружението; 5. разни. 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. Поканват 
се всички членове да участват в ОС. Членовете 
на сдружението, които не могат да участват в 
събранието, на основание чл. 16, ал. 5 от устава 
могат да упълномощят член на сдружението, 
който да ги представлява.
5112

6. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза „Нова Надеж-
да – България“, Бургас, на основание чл. 26, 
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание 
на членовете на сдружението на 25.08.2017 г. в 
10 ч. в Бургас в седалището на сдружението 
при следния дневен ред: 1. приемане на Георги 
Минчев Събков с постоянен адрес: с. Ръжево 
Конаре, община Калояново, област Пловдив, 
ул. 1-ва, като редовен член в сдружението; 2. 
промяна на числения състав на УС, който ще 
се състои от 4 души вместо досегашните три-
ма; 3. освобождаване на УС в състав: Радослав 
Атанасов Киряков, Димитър Георгиев Тодоров 
и Мария Георгиева Тодорова, поради взетото 
решение за увеличаване на числения състав; 
4. избиране и назначаване на нов УС с мандат 
5 години в състав: Радослав Атанасов Киряков, 
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 52, вх. 1, ет. 3, Ди-
митър Георгиев Тодоров, Бургас, Мария Георгиева 
Тодорова, Бургac, ж.к. Зорница, бл. 31, ап. 73, и 
Георги Минчев Събков, без възнаграждение; 5. 
избор на Георги Минчев Събков за председател 
на УС и представляващ СНЦ, като същият няма 
да получава възнаграждение. Регистрацията на 
членовете на сдружението или техните пълно-
мощници за участие в работата на събранието ще 
започне в 8 ч. и ще приключи в 9,50 ч. Писмените 
материали, свързани с дневния ред на ОС, са 
на разположение на членовете в деловодството 
на адреса на сдружението: Бургас, ж.к. Зорни-
ца, бл. 31, ап. 73, от 9 ч. до 17 ч. всеки работен 
ден и ще бъдат предоставени при поискване на 
всеки член или на лицата, които по закон ги 
представляват, или на техни представители с 
нотариално заверени пълномощни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
се отлага с един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред и може да се проведе 
колкото и членове да се явят. 
5052

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел, извършващо дейност в обществена 
полза „Спортен клуб „Вдъхновение“ – Бургас, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на 31.08.2017 г. в 10 ч. на адрес: Бур-
гас, ул. Македония № 61 – 63, партер, офис 1, при 
следния дневен ред: 1. прекратяване дейността 
на сдружението; 2. назначаване на ликвидатор на 
сдружението и определяне срок на ликвидацията; 
3. заличаване на сдружението след приключване 
на ликвидацията.
5121

6. – Управителният съвет на „Местна те-
риториална организация на автомобилисти-
те“ – Бяла Слатина, на основание чл. 26, ал. 1 
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно 
отчетно-изборно общо събрание на членове-
те си на 21.09.2017 г. в 17,30 ч. в сградата на 
„МТО на автомобилистите“, ул. Захари Стоянов 
№ 12, при следния дневен ред: 1. отчет на УС 
на МТОА – Бяла Слатина, за 2016 г. и основни 
прио ритети за развитие на организацията; проект 
за решение – ОС приема отчета за дейността на 
УС; 2. приемане на бюджета за 2017 г. на МТОА; 
проект за решение – ОС приема предложения 
бюджет за 2017 г.; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе в 18,30 ч. на същото място и при същия 
дневен ред.
5095

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Дружество за българо-чешко 
и словашко приятелство“ – Варна, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2, т. 1 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на 11.09.2017 г. 
в 18 ч. във Варна, ул. Климент № 18Б, при след-
ния дневен ред: 1. приемане на нови членове на 
сдружението; 2. приемане на отчета на управи-
телния съвет за дейността на сдружението; 3. 
избор на нов управителен съвет на сдружението; 
4. избор на нов председател на управителния 
съвет на сдружението; 5. изменение на устава на 
сдружението; 6. обсъждане на насоки за развитие 
и дейност на сдружението; 7. разни. Поканват се 
всички членове на сдружението. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10, 
ал. 3 от устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите.
5064

5. – Управителният съвет на СК „Здраве 09“, 
Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение 
на УС от 5.07.2017 г. свиква общо събрание на 
11.09.2017 г. в 13 ч. на адрес: ул. В. Петлешков 
№ 84, ап. 11, Бургас, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на клуба; 2. решения по 
чл. 25, т. 1 и 3; 3. други.
5029

11. – Управителният съвет на Спортен клуб 
„Лудогорец“ – Разград, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.08.2017 г. в 
16 ч. в Разград – Дом на науката и техниката, зала 
305, при следния дневен ред: 1. отчет за дейност-
та на управителния съвет през изтеклия период 
2013 – 2017 г.; 2. освобождаване на управителния 
съвет; 3. избор на нов управителен съвет.
5135
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