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ността на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
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 Решение за утвърждаване на Вът
решни правила за организацията и
дейността на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилага
нето и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните съобщения
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програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.

1

Министерство
на отбраната
 Правилник за организацията и дей
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с доклада за дейността на Коми
сията за отнемане на незаконно придобито
имущество през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество във връзка с чл. 90,
ал. 11 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема доклад за дейността на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3859

РЕШЕНИЕ

за утвърждаване на Вътрешни правила за
организацията и дейността на Комисията за
контрол над службите за сигурност, прила
гането и използването на специалните разуз
навателни средства и достъпа до данните по
Закона за електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 18,
ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Утвърждава Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 25 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията и дейността на Комисия
та за контрол над службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията и функционирането на Комисията за контрол над службите за сигурност,
използването и прилагането на специалните
разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения при
44-то Народно събрание на основание чл. 18,
ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събр ание (ПОДНС).
Чл. 2. Комисията за контрол над службите за
сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до
данните по Закона за електронните съобщения
е постоянна комисия в 44-то Народно събрание
на основание чл. 17, ал. 2, т. 21 ПОДНС.
Чл. 3. Комисията осъществява своята дейност
въз основа на Конституцията, ПОДНС, Закона
за управление и функциониране на системата
за защита на националната сигурност, Закона
за защита на класифицираната информация,
Закона за защита на личните данни, Закона за
специалните разузнавателни средства, Закона за
електронните съобщения, Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за въоръжените сили на Република България, Закона
за Държавна агенция „Разузнаване“, Закона за
военното разузнаване, Закона за Националната
служба за охрана и други закони и подзаконови
нормативни актове.
Чл. 4. Комисията се състои от председател, двама заместник-председатели и членове,
избрани от Народното събрание по реда на
чл. 21 ПОДНС.
Чл. 5. В съответствие с българското законодателство комисията осъществява парламентарен контрол върху:
1. Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
2. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР);
3. Националната служба за охрана (НСО);
4. Служба „Военна информация“;
5. Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО);
6. Държавната комисия по сигурността на
информацията (ДКСИ);
7. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС).
Чл. 6. Комисията упражнява парламентарен
контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на
действията им, базиращи се на действащите
стратегически документи за националната сигурност на Република България и сключените
международни договори.
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Чл. 7. Комисията се представлява от своя
председател, а при отсъствието му – от упълномощен от него заместник-председател.
Г л а в а

в т о р а

ЗАСЕДАНИЯ И ДЕЙНОСТ НА
КОМИС ИЯТА
Чл. 8. (1) Комисията провежда редовни и
извънредни заседания.
(2) Комисията се свиква на заседание от
нейния председател по негова инициатива,
по искане на най-малко на една трета от
членовете или от председателя на Народното
събрание заедно с проект за дневен ред.
(3) Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от
определен от него заместник-председател.
Чл. 9. Председателят на комисията обявява писмено дневния ред, часа и мястото
на заседанията на интернет страницата на
Народното събрание и чрез електронна поща
до членовете на комисията. Дневният ред на
редовните заседания се обявява най-малко два
дни преди тяхното провеждане. В случаите,
когато се провеждат извънредни заседания,
дневният ред за тях се обявява едновременно
с насрочването им.
Чл. 10. Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
Ако след обявеното време за започване на
заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав,
когато той е не по-малко от една трета от
всичките є членове.
Чл. 11. Решенията се вземат с мнозинство
от присъстващите членове на комисията. За
заседанията на комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на
комисията се подписват в присъствен списък,
който се прилага към протокола от заседанието.
Чл. 12. (1) Заседанията на комисията са
закрити. На тях присъстват освен нейните
членове и сътрудници единствено лицата,
които изрично са поканени за изслушване,
и то за времето, в което се обсъждат темите
от дневния ред.
(2) По решение на комисията народни
представители, които не са членове на комисията, могат да участват в нейните заседания
без право да гласуват.
Чл. 13. (1) В съответствие с принципа „необходимост да се знае“ (чл. 39, ал. 3 от Закона
за защита на класифицираната информация)
не се допускат до заседанията на комисията
народни представители, които не са нейни
членове, в случаите, в които:
1. осъществява контрол върху приключили
преписки и приключили оперативни дела на
службите за сигурност;
2. упражнява контрол и по спазването на
процедурите, предвидени в законите и вътрешните правилници по текущи оперативни
дела на службите за сигурност;
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3. изслушва доклади за оперативната работа
на службите за сигурност и за състоянието
на отделни компоненти на националната
сигурност;
4. провежда изслушвания във връзка с
действията на службите за сигурност относно
специфични ситуации, свързани със сигурност
та на страната;
5. обсъжда друга информация, подлежаща
на класификация като държавна тайна съгласно приложение № 1 към чл. 25 от Закона
за защита на класифицираната информация.
(2) Участието на народни представители,
които не са членове на комисията, в нейни
закрити заседания, документите и тематиката,
с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от същите.
Чл. 14. С решения на комисията отделни нейни заседания може да бъдат открити
и/или изнесени в съответните служби, агенции
и бюра или извън столицата.
Чл. 15. Комисията прилага необходимите
средства за защита на класифицираната информация, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание
осигурява защита на залата за заседанията
на комисията срещу подслушване, запис и
наблюдение.
Чл. 16. Председателят на комисията осигурява равен достъп на всеки неин член до
цялата налична информация.
Чл. 17. (1) Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането
на специалните разузнавателни средства и
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения:
1. осъществява парламентарен контрол
върху дейността на службите за сигурност;
2. приема становища по годишните доклади
и бюджетите на службите за сигурност;
3. в 14-дневен срок от избирането є приема вътрешни правила за работа, които се
утвърждават от Народното събрание;
4. обсъж да в предви дените в ПОДНС
срокове разпределени є от председателя на
Народното събрание законопроекти, проекти
за решения, декларации и обръщения на Народното събрание и изготвя становища по тях;
когато комисията е водеща по законопроект,
тя изготвя докладите за второто му гласуване;
5. регулярно изисква тематични доклади
за работата на службите за сигурност и за
състоянието на отделните компоненти на
националната сигурност;
6. организира изслушвания на настоящи и
бивши служители на службите за сигурност,
включително на техните ръководители;
7. извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните
човешки права при осъществяване дейността
на службите за сигурност;
8. разглежда и прави препоръки за всички
вътрешни нормативни актове на службите за
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сигурност, включително на тези, съдържащи
класифицирана информация;
9. осъществява предвидения в Закона за
специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен
контрол и наблюдение на процедурите по:
а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства;
б) разрешаването и осъществяването на
достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения, както и за защита на правата и
свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни;
10. представя пред Народното събрание
ежегодно в срок до 31 май доклад за извършената дейност по чл. 18, ал. 1, т. 4 ПОДНС,
който съдържа обобщени данни за:
а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства,
съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства;
б) извършените проверки и предложения
за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за
електронните съобщения;
11. разглежда сигнали от граждани и организации, свързани с нарушения от страна на
служители на службите за сигурност и предложения за подобряване на тяхната работа;
12. сезира прокуратурата и други компетентни органи за противозаконни действия,
установени в резултат на проверки на комисията или на сигнали на граждани;
13. информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени
становища или изявления пред медиите.
(2) Председателят на Народното събрание
информира президента и министър-председателя за решенията и становищата на комисията.
Чл. 18. Комисията се подпомага от специализирано звено в рамките на специализираната администрация на Народното събрание.
Чл. 19. Председателят на комисията може
да привлича експерти по граждански договори.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите вътрешни правила са приети от комисията на основание чл. 18, ал. 1,
т. 3 ПОДНС и влизат в сила след утвърждаването им от Народното събрание.
§ 2. За неуредените в настоящите вътрешни
правила случаи в работата на комисията се
прилага ПОДНС.
3890

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Кирил Николаев Добрев като народен представител от
Седми изборен район – Габровски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 26 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3891
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на държавни
те детски градини към Министерството на
отбраната и условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в държав
ните детски градини към Министерството
на отбраната
Г л а в а

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 25 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про
мени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на развитие на ефективна
дипломатическа служба“, бюджетна програма
„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“, със 72 349 лв.;
2. увеличава утвърдени разходи по „Политика в областта на публична дипломация“
със 72 349 лв.:
а) по бюджетна програма „Публични дейности“ – 31 317 лв.;
б) по бюджетна програма „Културна дип
ломация“ – 41 032 лв.
Чл. 2. Министърът на външните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3879
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник определя организацията и дейността, функциите по ръководство,
управление и финансиране на държавните
детски градини към Министерството на отбраната на Република България, наричани
по-нататък „ДДГ към МО“.
Чл. 2. Държавните детски градини към
МО са държавни по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) и се откриват, преобразуват, променят и закриват със заповед на министъра на
отбраната след съгласуване с министъра на
образованието и науката.
Чл. 3. Държавните детски градини към
МO са предназначени за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца
на военнослужещи и цивилни служители на
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
Чл. 4. Образованието в ДДГ към МO е
светско и обучението се провежда на книжовен български език.
Чл. 5. Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ организира,
методически подпомага и контролира дейността на ДДГ към МО.
Чл. 6. (1) Държавните детски градини към
МО са институции в системата на предучилищното образование, в които се отглеждат,
възпитават, социализират и обучават деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи
клас в съответствие с Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
(2) Децата постъпват в детската градина не
по-рано от учебната година, която започва в
годината на навършване на тригодишна възраст.
(3) В ДДГ към МО при липса на яслена
група в съответното населено място и при наличие на свободни места може да се приемат
за отглеждане, възпитание, социализация и
обучение и деца на двегодишна възраст.
(4) В ДДГ към МО може да се разкриват
яслени групи за отглеждане на деца от десет
месечна до тригодишна възраст.
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Чл. 7. (1) Предучилищното образование се
организира в групи според възрастта на децата.
(2) При недостатъчен брой на деца от една
възраст за сформиране на група може да се
сформира разновъзрастова група.
(3) Сформирането на групите се определя
с Държавния образователен стандарт за пред
училищно образование.
Чл. 8. Дейност та на ДДГ към МО се
осъществява в съответствие с актовете на
Министерството на образованието и науката
и държавните образователни стандарти в
системата на предучилищното и училищното
образование.
Чл. 9. (1) Броят на групите и броят на децата
в тях се определят от директора на детската
градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с Държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите
и с Държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.
(2) Разпределението на децата в групите се
осъществява от директора на детската градина.
(3) Свободните места в детската градина са
местата в рамките на определения брой по ал. 1,
които са останали незаети след записване на
всички желаещи деца към определен момент.
Чл. 10. Държавните детски градини към МО
гарантират правата, свободата, сигурността
и достойнството на всяко дете. Държавните
детски градини към МО създават основа за
равни възможности за физическо и интелектуално развитие и възпитаване в дух на
толерантност, разбирателство и патриотизъм.
Чл. 11. В ДДГ към МО се провеж дат
занимания по дейности извън държавните
образователни стандарти съобразно интересите и потребностите на децата по желание на
родителите или настойниците и при възможност на детското заведение срещу заплащане.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА
Раздел I
Критерии за приемане на деца в държавни
те детски градини към Министерството на
отбраната
Чл. 12. (1) В ДДГ към МО се приемат деца
на военнослужещите и цивилните служители
на Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) При наличието на свободни места в
ДДГ към МО могат да се приемат и деца на
лица извън посочените в ал. 1.
Чл. 13. (1) В ДДГ към МО се приемат с
предимство деца по критерии, определени по
тежест от 1 до 2 точки, както следва:
1. на загинал военнослужещ при или по
повод изпълнение на службата – 2 точки;
2. от многодетни семейства и деца близнаци – 2 точки;
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3. със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, удостоверени с решение на ТЕЛК, като броят за
всяка група не надхвърля 3 деца – 2 точки;
4. които към момента на приема имат брат
или сестра в детската градина, за която се
кандидатства – 1 точка;
5. на самотен родител – 1 точка;
6. на родител/и с трайно намалена работоспособност над 70 на сто, установена с
решение на ТЕЛК – 1 точка;
7. на които родителите живеят в общежитие
на Министерството на отбраната – 1 точка;
8. чиито родители или един от тях е военнослужещ, който заема длъжност, или цивилен служител, командирован да изпълнява
длъжности, в международни инициативи на
територията на страната – 1 точка.
(2) Децата на лицата по ал. 2 на чл. 12 се
приемат по критериите по предходната алинея
с изключение на тези по т. 1, 7 и 8.
Раздел II
Кандидатстване и прием в държавните детски
градини към Министерството на отбраната
Чл. 14. Кандидатстване за прием на децата
в ДДГ към МО става по желание и избор на
родителите или настойниците чрез подаване
на заявление.
Чл. 15. Заявления за кандидатстване на
деца в ДДГ към МО се подават в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“.
Чл. 16. Към заявлението за кандидатстване
се прилагат следните документи:
1. актуална служебна бележка от местоработата на родителя или настойника, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (военно
звание), като при промяна на местоработата
и заеманата длъжност на родителя или настойника той е длъжен да уведоми директора
на детската градина в едноседмичен срок от
настъпване на промяната;
2. копие от акта за раждане на детето;
3. удостоверение за обстоятелствата, при
които е загинал военнослужещият, издадено от началника/командира на военното
формирование, удостоверяващо правото по
чл. 13, т. 1;
4. копие от актовете за раждане на всички
деца при многодетни семейства, удостоверяващи правото по чл. 13, т. 2;
5. експертно решение на ТЕЛК за деца по
чл. 13, т. 3 и за родителите по чл. 13, т. 6;
6. копие на удостоверение за родствени
връзки, удостоверяващо правото по чл. 13, т. 4;
7. копие на бракоразводно решение и присъдени родителски права, препис-извлечение
от смъртен акт или удостоверение за гражданско състояние, удостоверяващи правото
по чл. 13, т. 5;
8. копие на заповед за настаненото семейство в общежития на Министерството
на отбраната, удостоверяваща правото по
чл. 13, т. 7.
Чл. 17. (1) Разглеждането на заявленията
за кандидатстване на деца и приемът се извършва от комисия, назначена със заповед
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на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
(2) Комисията прави подбор по критериите на чл. 13 и подадените от директорите на
детските градини към МО свободни места
по години на раждане на децата и изготвя
протокол за работата си.
(3) При еднакъв брой точки предимство
има детето на подалия по-рано заявление родител или настойник, което се удостоверява
с входящия номер на заявлението.
(4) Заявления за кандидатстване на деца
се подават целогодишно, не по-рано от годината, в която детето навършва необходимата
възраст за прием.
(5) Подадените заявления важат за срок
една година.
Чл. 18. (1) Обявяването на приетите деца
в ДДГ към МО се извършва със заповед на
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
(2) Заповедта за прием се поставя на видно
място в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, в съответната
ДДГ към МО и се публикува на интернет
страницата на агенцията.
Чл. 19. Срокът за записване на детето в
ДДГ към МО е 10 работни дни от публикуване на заповедта.
Чл. 20. Родителите или настойниците на
класираните деца преди постъпването на детето им в ДДГ към МО представят документи
в съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването.
Раздел III
Напускане и изключване на децата от дър
жавните детски градини към Министерството
на отбраната
Чл. 21. Децата напускат ДДГ към МО:
1. по желание на родителите или настойниците, изразено в писмен вид;
2. при постъпване на детето в първи клас.
Чл. 22. Децата се изключват от ДДГ към
МО при:
1. системно неспазване от родителите или
настойниците на реда и условията, определени
в този правилник и в правилника за организацията и дейността на съответната ДДГ;
2. отсъствие на детето през учебната година за повече от един месец без уважителни
причини;
3. неплащане на дължимите такси за повече
от един месец.
Раздел IV
Отсъствия на децата от държавните детски
градини към Министерството на отбраната
Чл. 23. (1) Децата от десетмесечна до седемгодишна възраст могат да отсъстват:
1. при участие на един от родителите в операции или мисии извън територията на страната – за времето на операцията или мисията;
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2. по здравословни причини, удостоверени
с медицинска бележка с посочена диагноза и
период на лечение.
(2) Децата от десетмесечна до петгодишна
възраст могат да отсъстват по семейни причини не повече от 30 дни през учебно време (от
15 септември до 31 май) при предварително
подадено писмено уведомление до директора
на детската градина.
(3) Децата от подготвителна група могат да
отсъстват по семейни причини не повече от
10 дни през учебно време (от 15 септември до
31 май) след предварително подадено писмено
уведомление до директора на детската градина.
Чл. 24. Първият ден на отсъствие без предварително уведомление или по здравословни
причини се отчита като присъствен ден на
детето и се заплаща.
Г л а в а

т р е т а

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУ ЖВАНЕ И ХРА
НЕНЕ Н А ДЕЦ АТА ОТ ДЪРЖ А ВНИТЕ
ДЕТСК И Г РА ДИНИ К ЪМ МИНИС Т ЕР
СТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 25. Медицинското обслужване на ДДГ
към МО се осъществява в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Чл. 26. Медицинските специалисти в ДДГ
към МО осъществяват дейности, свързани с
провеждане на профилактични дейности за
предотвратяване или ограничаване на рискови
здравословни фактори, като:
1. контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;
2. осъществяват непрекъснат контрол на
здравословното състояние на децата;
3. провеждат оздравителни и закалителни
процедури;
4. организират здравното възпитание на
децата и провеждат здравната просвета на
персонала и родителите (настойниците);
5. водят задължителната медицинска документация;
6. наблюдават физическото развитие на
децата;
7. контролират имунизационния статус на
децата.
Чл. 27. Медицинските специалисти задължително поддържат оборудван спешен шкаф
за обслужване на спешните състояния при
децата до пристигането на екип на центъра
за спешна медицинска помощ.
Чл. 28. Храненето на децата в ДДГ към
МО се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра
на здравеопазването.
Чл. 29. За деца с медицинско предписание
за диетично хранене се осигурява хранене
съобразно изискванията.
Чл. 30. Ежедневно директорът на ДДГ към
МО и медицинският специалист контролират количеството и качеството на храната и
правилното рационално хранене на децата.
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ч е т в ъ р т а
ТАКСИ

Чл. 31. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите
или настойниците заплащат такса в размер,
определен с акт на Министерския съвет, съгласно чл. 298, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 32. При заявено желание на родителите
и срещу заплащане детската градина може да
осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които
не са дейност на детската градина.
Чл. 33. Родителите или настойниците на
децата заплащат дължимите за предходния
месец такси до 10-о число на текущия месец.
Г л а в а

п е т а

СТАТУТ И ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 34. (1) Държавните детски градини към
МО са юридически лица, които се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на отбраната, респективно
чрез годишната бюджетна сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“.
(2) Държавните детски градини към МО
имат следната организация и седалища:
1. Държавна детска градина „Младост“ към
МО за деца от 10-месечна възраст до постъпване в първи клас – София, ж.к. Младост 3,
ул. Полковник Владимир Серафимов № 2;
2. Държавна детска градина „Средец“ към
МО за деца от тригодишна възраст до постъпване в първи клас – София, ж.к. Овча купел,
ул. Монтевидео № 21А;
3. Държавна детска градина „Слава“ към
МО за деца от тригодишна възраст до по
стъпване в първи клас – София, ж.к. Света
Троица, бул. Столетов № 23;
4. Държавна детска градина „Кокиче“ към
МО за деца от тригодишна възраст до по
стъпване в първи клас – Пловдив, ул. Радко
Димитриев № 49;
5. Държавна детска градина „Детелина“
към МО за деца от тригодишна възраст до
постъпване в първи клас – Казанлък, ул. Инж.
Феликс Вожели № 1А;
6. Държавна детска градина „Калина“
към МО за деца от 10-месечна възраст до
постъпване в първи клас – Стара Загора, ул.
Хан Аспарух № 15А;
7. Държавна детска градина „Светлина“
към МО за деца от тригодишна възраст до
постъпване в първи клас – Карлово, ул. Иванка
Пашкулова № 2.
Чл. 35. Държавните детски градини към
МО имат:
1. наименование, символи, седалище и
официален адрес;
2. собствен кръгъл печат;
3. банкови сметки;
4. единен идентификационен код (ЕИК).
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Чл. 36. (1) Директорите на ДДГ към МО са
разпоредители с бюджет от по-ниска степен.
(2) Финансовото осигуряване на ДДГ към
МО се извършва в рамките на утвърдените
средства на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ по съответната основна програма/програма по програмната структура на бюджета на Министерството
на отбраната за текущата година, в т.ч. за
дейностите по възпитанието, подготовката
и обучението на децата, които се определят
въз основа на броя на децата и на стандарт
за дете, определен с акт на Министерския
съвет, и на база държавните образователни
стандарти за финансиране на институциите.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ утвърждава годишните бюджетни
сметки по пълна бюджетна класификация на
държавните детски градини към Министерството на отбраната.
Чл. 37. Източниците за финансово осигуряване на издръжката и развитието на ДДГ
към МО са:
1. бюджетни средства, определени с Държавния образователен стандарт за финансирането
на институциите за едно дете, определени с
акт на Министерския съвет;
2. средства от бюджета на Министерството
на отбраната за текущи разходи и развитие
на материално-техническата база на детските
градини;
3. допълнителни средства на основание
нормативни актове, свързани с дейността на
ДДГ към МО;
4. реализирани собствени приходи при
осъществяване на дейността на ДДГ към МО.
Чл. 38. Реализираните в ДДГ към МО
приходи не са целеви и служат за покриване
на разходите. Същите са елемент на утвърдените разходи в годишната бюджетна сметка.
Приходите се формират под формата на дарения, участие в национални, европейски и
международни програми за финансиране и
други източници.
Г л а в а

ш е с т а

РАБОТНО ВРЕМЕ
Чл. 39. Държавните детски градини към
МО работят при петдневна работна седмица,
при целодневна организация на педагогичес
кото взаимодействие в рамките на 12 астрономически часа на ден, като началният
час на сутрешния прием и крайният час на
изпращане на децата за деня се определят с
правилника за организацията и дейността на
съответната детска градина.
Чл. 40. Държавните детски градини към
МО работят целогодишно и сформират смесени групи през летните месеци.
Чл. 41. Държавните детски градини към
МО могат да преустановят работа с деца
през летния период по обективни причини

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

(неотлож ни ремон т ни дейност и, основно
хигиенизиране на сградата, извършване на
дезинфекция, дезинсекция и дератизация).
Г л а в а

с е д м а

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖ АВНИТЕ ДЕТ
СКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА
Чл. 42. Орган за управление и контрол на
ДДГ към МО в системата на предучилищното
образование е директорът. Трудовият договор
с директора се сключва, изменя и прекратява
от министъра на отбраната.
Чл. 43. (1) Директорът изготвя длъжностно
разписание, което се съгласува с изпълнителния директор на ИА „ВК и ВПД“ и се
утвърждава от министъра на отбраната.
(2) Директорът на ДДГ към МО сключва,
изменя и прекратява трудовите договори с
персонала на детската градина по реда на
Кодекса на труда.
Чл. 44. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
детската градина в съответствие с правомощията, определени с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
(2) Директорът е публичен възложител по
Закона за обществените поръчки.
Чл. 45. Директорът управлява и представлява съответната институция пред всички
държавни и общински органи и организации,
физически и юридически лица.
Чл. 46. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора
могат да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Директорът утвърждава вътрешните
правила, регламентиращи работата на детската градина.
Чл. 47. Директорът е председател на педагогическия съвет.
Чл. 48. Директорът ежемесечно отчита дейността на детската градина на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
Чл. 49. (1) Към ДДГ към МО се създават
обществени съвети за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански
контрол на управлението.
(2) Към ДДГ към МО могат да се учредяват
и родителски настоятелства за подпомагане
дейността на образователната институция.
Г л а в а

о с м а

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПРОЦЕС
Чл. 50. Участници във възпитателно-образователния процес са учители, помощниквъзпитатели, медицински специалисти в ясла
и възпитатели в ясла, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността.
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Чл. 51. Педагогическите специалисти в ДДГ
към МО осъществяват обучение и възпитание
на децата в съответствие с държавните образователни стандарти, опазват живота и здравето
на децата по време на образователния процес
и на други дейности, организирани от институцията, зачитат правата и достойнството на
децата и другите участници в предучилищното
образование, сътрудничат си и си партнират
със заинтересованите страни.
Чл. 52. В ДДГ към МО образователният
процес се провеж да съгласно Държавния
образователен стандарт за преду чилищно
образование.
Чл. 53. Възпитателно-образователната работа в ДДГ към МО има за цел да осигури
хармония в развитието на детето чрез единство
на образователните взаимодействия и утвърждаване на детската индивидуалност и предучилищната подготовка на децата за училище.
Чл. 54. (1) Възпитателно-образователната
работа осигурява единство на възпитание и
обучение, като създава оптимални условия за:
1. ориентиране на детето в общочовешки
ценности и усвояване на различни видове
дейности и форми на общуване;
2. овладяване културата на поведение;
3. обогатяване познанията на детето за света;
4. овладяване на основни знания и умения
за околния свят, езикови, математически,
естетико-художествени, двигателни умения;
5. стимулиране на детското творчество и
развитие на способностите;
6. предучилищна подготовка и възпитание
на децата за училище.
(2) За деца със специални образователни
потребности се изготвя индивидуална програма за обучение и развитие.
Г л а в а

д е в е т а

РОДИТЕЛСК А ОБЩНОСТ
Чл. 55. (1) Родителите или настойниците
имат право:
1. да получават информация по въпроси,
свързани с отглеждането, възпитанието, образованието и здравословното състояние на
своето дете;
2. да получават информация за храненето
и седмичното меню;
3. да подпомагат детската градина при
възпитанието и обучението на техните деца;
4. да подпомагат дейността на ДДГ;
5. да участват в обществения съвет и в
настоятелство в ДДГ към МО, когато такова
е създадено, или да инициират създаването
му в случаите, в които към ДДГ няма настоятелство.
(2) Към всяка група в ДДГ към МО се избират трима родители или настойници, които
подпомагат дейността на групата.
Чл. 56. Роди тели те и ли настойници те
съдействат за изграждане у децата на навици за самообслужване, на уважение към
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връстниците им и детската градина като
институция, на възпитаване в толерантност
към различията.
Чл. 57. Родителите или настойниците съдействат децата да се приучават да разрешават
конфликти помежду си по неагресивен начин.
Чл. 58. Родителите или настойниците са
длъжни:
1. да се запознаят и да спазват този правилник, правилника за организацията и дейността
на съответната детска градина и правилника
за вътрешния трудов ред в детската градина;
2. да водят и вземат детето си лично от
детската градина (или да организират воденето
и вземането на детето от член или близък на
семейството, за което персоналът е уведомен
предварително чрез декларация);
3. да проверяват личния багаж на децата си
за скрити и/или опасни за здравето предмети
или лекарства, както и да не носят в детската
градина ценни предмети;
4. да пазят доброто име и авторитета на
детската градина, както и на директора, педагогическия и непедагогическия персонал;
5. да заплащат редовно и в срок таксите
при условията и по реда на глава четвърта;
6. да изградят у детето си навици да се
самообслужва.
Чл. 59. Всички участници във възпитателно-образователния процес са длъжни да
опазват материалната база и да съдействат за
нейното обогатяване и обновяване.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ и
отменя Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към
Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 92
от 2014 г.; доп., бр. 18 от 2016 г.).
За министър:
Анатолий Величков
3819

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от
2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и
55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.,
бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от
2014 г. и бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40
от 2016 г. и бр. 19 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 след думата „дата“ се поставя
точка и текстът до края на изречението се
заличава.
2. В ал. 2 се създава изречение четвърто:
„Датата на разпечатване и подписване на
заявлението се счита за дата на подаване на
заявление за подпомагане по директни плащания в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).“
3. В ал. 5 думите „се счита за подадено
от датата на отстраняване на тези непълноти и тогава получава УИН“ се заменят с
„получава УИН след отстраняване на тези
непълноти“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречения първо и второ думите
„получилите УИН заявления“ се заменят
със „заявленията“.
2. В ал. 4 след думите „чл. 10, ал. 1“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 3. В чл. 12, ал. 1 думите „и полу чи
входящ номер“ се заменят със „съгласно
чл. 10, ал. 2“.
§ 4. В чл. 14, ал. 2 думите „общото заявление“ се заменят със „заявлението“.
§ 5. В преходните разпоредби се създава
§ 1ж:
„§ 1ж. През 2017 г.:
1. Срокът за подаване на заявления по
чл. 4, ал. 1 е до 29 май.
2. Срокът по чл. 11, ал. 1 за извършване
на промени в заявленията и в приложените
документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски
парцели и/или животни по заявените схеми
и/или мерки, е до 14 юни.“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм.,
бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39
от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г.,
бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3,
79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110
от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31
от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г. и бр. 19 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 3, изречение първо думите „до
28 февруари“ се заменят с „до края на срока
по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.)“, а в изречение второ думите
„до 28 февруари на“ се заменят с „до края на
срока по изречение първо за“.
2. В чл. 11, ал. 1 думите „срок от 1 октомври до 28 февруари“ се заменят със „срока
по чл. 5, ал. 3“.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 в
забележката в изречение първо думите „срок
от 1 октомври до 28 февруари“ се заменят с
„нормативно определените срокове“, а в изречение второ думите „срок до 28 февруари
на“ се заличават.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 12 май 2017 г.
Министър:
Румен Порожанов

вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на Кирил Николаев Добрев
като народен представител от Седми изборен
район – Габровски, издигнат от листата на
коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в 44-то Народно
събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то Народно събрание от Седми изборен район – Габ
ровски, Кристина Максимова Сидорова от
листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова

3910

РЕШЕНИЕ № 4778-НС
от 26 май 2017 г.

относно обявяване на Кристина Максимова
Сидорова за народен представител от Седми
изборен район – Габровски
С писмо вх. № НС-02-61/26.05.2017 г. на
ЦИК е полу чено Решение на Народното
събрание от 26 май 2017 г., с което на осно-

3909
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-165
от 3 май 2017 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3
от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета
на Европа за разработване на Европейската
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции
AP-CPH (17) 2, АР-CPH (17) 3 и AP-CPH (17) 4
на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Изменям т. 2 на Заповед № РД-01-112 от
21.04.2016 г. (ДВ, бр. 41 от 2016 г.), като думите
„а допълнение 9.3 – от 1 януари 2018 г.“ се заменят с „допълнение 9.3 – от 1 януари 2018 г.,
допълнение 9.4 – от 1 април 2018 г., допълнение
9.5 – от 1 юли 2018 г., а допълнение 9.6 – от
1 януари 2019 г.“.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Изп ъ л н и т ел ната а г ен ц и я по лек арс т вата в
интернет.
Министър:
И. Семерджиев
3900

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-325
от 3 май 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни
помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност
по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца
(приложение № 1).
2. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо

дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за
деца (приложение № 2).
3. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на
близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 3).
4. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на
дете по чл. 6б от Закона за семейни помощи за
деца (приложение № 4).
5. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете до завършване на средно образование, но
не повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 5).
6. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца (приложение № 6).
7. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете до навършване на една година по чл. 8 от
Закона за семейни помощи за деца (приложение № 7).
8. Образец на заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на
дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в
редовна форма на обучение, по чл. 8в от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 8).
9. Образец на заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 9).
10. Образец на за явление-дек ларац и я за
отпускане на еднократна помощ за ученици,
записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца (приложение № 10).
11. Образец на заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване
веднъж в годината с железопътния и автобусния
транспорт в страната на многодетни майки по
чл. 34а ППЗСПД във връзка с чл. 8г от Закона
за семейни помощи за деца (приложение № 11).
12. Образец на за явление-дек ларац и я за
изплащане на еднократна помощ за пътуване
на многодетни майки по чл. 34б ППЗСПД във
връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи
за деца (приложение № 12).
Заповедта отменя Заповед № РД-01-844 от
19 октомври 2015 г. (ДВ, бр. 83 от 2015 г.) на
министъра на труда и социалната политика.
Министър:
Г. Донев
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Приложение
Приложение
№ 1 към № 1
къмЗаповед
Заповед
№ .....................
№ …………..

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ ПО ЧЛ. 5а ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………,
ж. к. …………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………..…………………
Лична карта №…………………………, издадена на ………………….……., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес гр. (с.) ………………………, община ………………………., обл. ……………………….,
ж. к. …………………………..……………, бул./ул. …………..……………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………..…………., e-mail: ……………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес ...…………………………………………….……., ЕГН/ЛНЧ ……………………….….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………….….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………..…………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………...…….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……..……………………
Лична карта №……………………….…, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование….ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверение за
Гражданство
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност и
раждане и отглеждане на малко дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/;
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО;
6. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца
Месец, година

Брутен доход ( цифром )

Брутен доход ( словом )

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД),Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с
увреждания/
…...............................лв.;
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст/

…...............................лв.;

7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, а ако е настъпило раждане
преди 45-дневния период - за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е
родено детето.
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане
по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното
право по чл. 48а от КСО (за случаите по чл. 5а, ал. 2 от ЗСПД);
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3. Копие от болничния лист на наетото лице за временна неработоспособност поради бременност и
раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или копие на болничния лист и оригинал за справка от
самоосигуряващото се лице;
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане (за неосигурените жени);
5. Лична карта (за справка);
6. .....................................................................................................................................................................

Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ при бременност за периода от ................. 20... г. до ................. 20... г. (.................. дни) в
размер на ...................................лв. на основание чл. 5а, ал...... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на Закона и се
подава по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 2 към
Заповед Приложение
№ ………….. № 2
към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ЖИВО ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………………...,
(Име, презиме, фамилия на майката/бащата)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждане:
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверение за
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданство

2. Детето ми не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето.
3. Детето ми има трайни увреждания 50% и над 50%, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК................................ДА/НЕ;
4. Известно ми е, че се задължавам да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във
връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила
на детето.
5. Декларирам, че за детето .................................................................................................... не съм получавала
(имена на детето, за което се иска помощта)
еднократна помощ при раждане.
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (за справка);
2. Дубликат от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта (в случаите по чл. 11, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца);
3. Копия от удостоверенията за раждане на всички деца или удостоверение от общинска администрация
за родените от майката деца;
4. Удостоверение за настоящ адрес, издаден от съответната общинска администрация (в случаите на чл.
11, ал. 6 от ППЗСПД);
5. Копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно
и дългосрочно пребиваване на чужденците (за майка с чуждо гражданство);
6. Лична карта (за справка);
7. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Майката/бащата има/няма право на еднократна помощ при раждане на ........................дете в размер на
/поредност/
...................................лв. на основание чл. 6, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
В случай, че майката е починала преди подаване на заявление-декларацията, то се подава от бащата.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 3
Приложение
3 към
към
Заповед№№
.....................
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД .....................

Заповед № …………..

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ ПО ЧЛ. 6а ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От………………………………………………………………………,ЕГН ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………..….,
ж. к. …………………………, бул./ул. ……………………………………….……№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ……, тел: ………………….……., e-mail: ………………..….…………
Лична карта №………………….., издадена на …………………..…., от МВР гр. ………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Семейство на роднини, близки или приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето ..........................................................................ДА/НЕ

1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ДЕКЛАРИРАМ:
ЕГН

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражда
нство

1.
2.
3.
4.
2. Децата ми не настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила за детето;
3. Аз и децата ми живеем постоянно в страната;

4. Уведомена съм, че съм задължена да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на двегодишна
възраст от децата, те бъдат настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на
детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния
кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
5. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
6. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето съгласие
за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални
поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на семейни
помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверения за раждане на децата, за които се иска помощта;
2. Лична карта (за справка);
3. …………………
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□

банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
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IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. деца в размер
(брой деца)
на: ........... лв. на основание чл. 6а, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Мотиви при отказ: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 4 към
С Т Р. 1 9
Заповед № …………..
Приложение № 4
към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ПО ЧЛ. 6б ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН …………………………...,
(Име, презиме, фамилия на осиновителката/осиновителя)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………….,
ж. к. ………………………………………..…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………...
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/ съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес …………..…...……………………………………………………………………………...,
ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
3. Осиновени деца:
№
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕГН

Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство
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4. Детето/децата ми не е настанено/не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето.
5. Аз, (съпругът/а ми) и детето/децата, за което/които се иска помощта, живеем постоянно в
страната………ДА/НЕ;
6. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
7. Известно ми е, че помощта се възстановява, ако до две години от осиновяването, то бъде прекратено
или детето/децата бъде/бъдат настанено/настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето поради лишаване от родителски права на основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл.
131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето.
8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за раждане на детето/децата, за което/които се иска помощта (за справка);
2. Дубликат от удостоверение за раждане на детето/децата, за което/които се иска помощта (в случаите
по чл. 14, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца);
3. Копие от влязло в сила съдебно решение, с което е допуснато осиновяване на детето или друг
документ от съда, удостоверяващ влязло в сила съдебно решение за допуснато осиновяване в случаите,
когато ДСП не може да получи информация по служебен път.
4. Лична карта (за справка).

Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ...........................................................................
Банков клон................................................................

Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Лицето има/няма право на еднократна помощ при осиновяване на дете/деца в размер на
.................................лв. на основание чл. 6б, ал....... от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от осиновителя, отговарящ на условията на Закона и се подава
по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 5 към
№ 5
Заповед №Приложение
…………..

към Заповед № .....................
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ
НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ПО ЧЛ. 7 ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето):

БРОЙ 43
№

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

ЕГН

ВЕСТНИК
Удостоверение за
раждане №/дата

С Т Р. 2 3
Гражданство

Учебна заетост
(ДА/НЕ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище група за задължително предучилищно образование по здравословни причини;
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище)
6. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст;
7. Детето/децата ми ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини;
(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8.
Детето ми ……………………………………………………................... има установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и получава месечни
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
....................... ДА/НЕ;
9. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
10. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

…...............................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...............................лв.;
…...............................лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания/
…...............................лв.;

2
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…...............................лв.

11. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12
месеца;
12. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 учебни часа отсъствия по
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец, а след спиране на
помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на една учебна година помощта ще бъде
прекратена.
13. Известно ми е, че ако детето ми, записано в група за задължително предучилищно образование,
допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за
съответния месец, а след спиране на помощта за три поредни месеца или за 6 месеца в рамките на
една учебна година помощта ще бъде прекратена.
14. Известно ми е, че ако детето ми, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде
прекратена.
15. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се
задължавам да уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща
помощта;
16. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите
суми, но за срок, не по-дълъг от една година;
17. Ако детето ми е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството
на образованието и науката се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от детската градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31.10. за новата учебна година.
Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се
представя до 31 октомври;
18. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има
установено трайно увреждане или ако продължава да живее в семейството на роднини, близки или
в приемно семейство, в което е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД). В тези случаи следва да
изпълня задължението си по т. 17;
19. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
20. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в …клас (само в случаите, в които
детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на
образованието и науката);
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични
образователни потребности към регионалния центърза подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни
потребности);
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4. Удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството (за справка);
5. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
6. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
7. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични
прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето;
8. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД);
9. Лична карта (за справка).
10. .....................................................................................................................................................................
11. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................

Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................
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Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”, както следва:
1. От двамата съпрузи-родители;
2. Съвместно от двамата съжителстващи родители без сключен граждански брак;
3. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила
на детето;
4. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, включително и при
разведени родители – за дете, ненавършило пълнолетие;
5. От родителя, при когото живее детето – за дете, навършило пълнолетие, ако продължава да учи;
6. От настойника или попечителя на детето;
7. От законния представител на малолетната майка – за нейното дете.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 6
към Заповед № .....................
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЧЛ. 7, АЛ. 13 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ………………….,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител,
а ако е под 14 години - на законния му представител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Прекратената месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече
от 20-годишна възраст, която е била отпусната за …………………………………………………………..…...,
(Име, презиме, фамилия на ненавършилия 18 години родител)
ЕГН ………………………………, е получавана въз основа на заявление-декларация, подадено от
…...……………………………………………………………….…………..….., ЕГН …………………….,
(Име, презиме, фамилия на лицето, получавало помощта)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
2.
3.
4.

Ученик/ученичка съм (детето, за което е прекратена помощта, е ученик/ученичка) в ……. клас на
………………………………………………….
училище,
гр.
………………
за
учебната……………година и посещавам/посещава редовно училище…………………………...ДА/НЕ
Преди да бъде прекратена месечната помощ съм учил/а (детето е учило) в ………. клас на
………………………………………………….училище, гр. ……………………… през учебната
………………….година.
Живея (ненавършилия 18 г. родител живее) постоянно в страната…………………………….….ДА/НЕ

5. Известно ми е, че заявление-декларацията за отпускане на еднократната помощ по реда на чл. 7, ал. 13
от Закона за семейни помощи за деца, се подава в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била
отпусната прекратената за мен (за детето) месечна помощ на основание чл. 7, ал. 11, т. 3 от Закона за
семейни помощи за деца.
6. Известно ми е, че еднократната помощ може да бъде получена в размер, съответстващ на размера на
прекратената за мен (за детето) помощ за периода от прекратяването до изтичането на срока, за който е
била отпусната.
7. Известно ми е, че при определяне на размера на помощта се вземат предвид само месеците, в които
съм посещавал/а (детето е посещавало) редовно училище, а ако се установи, че не съм посещавал/а
(детето не е посещавало) редовно училище три поредни месеца или 6 месеца в рамките на една учебна
година, еднократната помощ не се отпуска.
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8. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
9. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Лична карта на непълнолетния родител (за справка);
2. Лична карта на законен представител (за справка);
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ в размер на ...................................лв. на основание чл. 7, ал.
13 от Закона за семейни помощи за деца.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва и подава лично от ненавършилия 18 години родител, а ако е под 14
години - от законния й/му представител по настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално
подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 7 към
Заповед №Приложение
…………..
№ 7

към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ
НА ЕДНА ГОДИНА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От ………………………………………………………………….., ЕГН/ ЛНЧ…………………………………,
(Име, презиме, фамилия на майката (осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………..…
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………….…
Гражданство: ……………………………………………………………………………………………………….
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: ……...……………………………………………….., ЕГН/ ЛНЧ ……………………………...,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ………………………………………………………………………………………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето......................................................................ДА/НЕ
3.Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
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Удостоверение за
раждане №/дата

Гражданство

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Не съм осигурена за общо заболяване и майчинство и не получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/;
5. Осигурена съм по реда на КСО за общо заболяване и майчинство, но не получавам обезщетение за
бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от
КСО;
6. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето;
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………………..
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен
причини; (служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция)
8. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК........................................ДА/НЕ;
9. Аз и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;
10. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Месец, година

Брутен доход (цифром)

Брутен доход (словом)

Общо
Средномесечно
в това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…...............................лв.;
….............................…лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за безработица

…...............................лв.;
…...........................…лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и средства, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и Закона
за интеграция на хората с увреждания /

…..............................лв.;

V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст/

…................................лв.
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11. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта се
задължавам да уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 30-дневен срок;
12. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишена от тези помощи до възстановяване на дължимите
суми, но за срок, не по-дълъг от една година;
13. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
14. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията;
2. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице по образец съгласно
приложение № 3 от ППЗСПД, че майката/осиновителката няма право на обезщетение за бременност и
раждане по реда на чл. 48а от КСО; придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на
осигурителното право по чл. 48а от КСО (само в случаите по чл. 8, ал. 5 от ЗСПД);
3. Удостоверение от осигурителя, че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето не
получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от КСО (в случаите на чл. 8, ал. 8 от ЗСПД);
4. Копие от удостоверение за раждане на детето;
5. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 от ЗСПД за справка);
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
7. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от
регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и
профилактични прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени;
8. Лична карта (за справка);
9. .....................................................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................

Декларатор: 1. …………………………….
Дата………….20......г.

2. ……………………………
Гр. .........................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………………….....
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………...
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на ................. дете/деца до 1 година в размер на
/брой деца/
...................................лв. на основание чл. 8, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. в натура:.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:........................................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ..................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение
№ 8 към № 8
Приложение
Заповед №
към Заповед
№…………..
.....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД .....................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ОТ МАЙКА
(ОСИНОВИТЕЛКА) СТУДЕНТКА, УЧАЩА В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПО ЧЛ. 8в ОТ
ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От………………………………………………………………………,ЕГН ……………………,
(Име, презиме, фамилия на майката/осиновителката/самотния баща-осиновител)
Постоянен адрес: гр. (с.) ……………………, община …………………., обл. ………………..….,
ж. к. …………………………, бул./ул. ……………………………………….……№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ……, тел: ………………….……., e-mail: ………………..….…………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………..………, издадена на …………………..…., от МВР гр. ………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Получавам обезщетение за бременност,
раждане и отглеждане на дете по КСО…………………………ДА/НЕ
Студент/ка, учащ/а в редовна форма на обучение ....................ДА/НЕ
1. Деца, за които се иска помощта:
№
Име, презиме, фамилия

ДЕКЛАРИРАМ:
ЕГН

1.
2.
3.

Удостоверение за раждане
№/дата

Гражданство

2. Детето/децата ми не е/са настанено/настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за
закрила за детето;
3. Аз и детето/децата ми живеем в страната – ДА/НЕ;
4. Записана съм като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето. Съм/ не съм
осигурена и не получавам обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за
социално осигуряване;
5. Уведомена съм, че помощта по чл. 8в се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се
изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след като представя
уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно
от навършване на една година от детето. В случай, че до навършване на 1 година от детето не представя
уверение/удостоверение от висшето училище за записан следващ семестър или за завършено висше
образование, плащането на втората част от помощта не се извършва.
6. Уведомена съм, че съм задължена да възстановя получената от мен помощ, ако до навършване на
двегодишна възраст от детето/децата, то/те бъде/бъдат настанено/настанени за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето поради лишаване от родителски права на
основание чл. 132, т. 1 и 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 от Семейния кодекс и/или на основание чл. 25, ал. 1, т.
2 и 4 от Закона за закрила на детето;
7. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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8. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверения за раждане на децата, за които се иска помощта;
2. Уверение от висшето училище за правоимащото лице (майката/осиновителката/самотния баща-осиновител), че
е записано като редовен студент към датата на раждане на детето;
3 Лична карта (за справка);
4. ……………………………
5. …………………………….
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка .........................................................
Банков клон .............................................

Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:………………………………………………
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на еднократна помощ за отглеждане на .................. дете/деца в размер
(брой деца)
общо на: ............ лв. на основание чл. 8в, ал. ..... от Закона за семейни помощи за деца,
в т.ч.:
 ............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта);
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................


Дата ……………20… г., гр. ......................................

…..…. лв. (50% от размера - след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ
семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от
детето).
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Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Мотиви при отказ: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по настоящ
адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 9 към
Заповед
№ ……..…… № 9
Приложение
към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО
УВРЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 8д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН …………………….….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………..…
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..

ДЕКЛАРИРАМ:
I. 1. Семейно положение: …………………………………………
2. Съпруг(а)/ родител………………………………………………………….., ЕГН …………………….….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………..,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………..…
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………….…
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: …………………………..
II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство
2. осиновител/и
3. Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето
4. настойник/попечител
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III. Полагаме грижи за отглеждането на:
1. …………………………………………... ………………………………………………………………………
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН………………………………….,удостоверение за раждане:………………от………………………….,
гражданство:………………………….:
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №.....................................от ..............................,
срок
до:..........................................
Диагноза:......................................................................................................................., Вид и степен на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:............................%,
дата
на
инвалидизиране:............................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради: ........................................................................
.............................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
2.

…………………………………………... ………………………………………………………………..
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН………………………………….,удостоверение за раждане:………………от………………………….,
гражданство:………………………….:
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №.....................................от ..............................,
срок
до:..........................................
Диагноза:......................................................................................................................., Вид и степен на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:............................%,
дата
на
инвалидизиране:............................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради: ........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
3.

…………………………………………... …………………………………………………………………..
(трите имена на детето, за което се иска месечната помощ)
ЕГН………………………………….,удостоверение за раждане:………………от………………………….,
гражданство:………………………….:
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №.....................................от ..............................,
срок
до:..........................................
Диагноза:......................................................................................................................., Вид и степен на
увреждане/трайно
намалена
работоспособност:............................%,
дата
на
инвалидизиране:............................,
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради: ........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК)
IV. Детето/децата живее/живеят постоянно в страната - ДА/НЕ;
V. Детето/децата не е/са настанено/настанени в лечебно заведение, специализирана институция или
социална услуга - резидентен тип, на пълна държавна или общинска издръжка - ДА/НЕ;
VI. Детето/децата ми, за което/които се иска месечната помощ, не е/не са настанено/и за отглеждане извън
семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - ДА/НЕ (само за родители (осиновители),
настойници, попечители) ;
VII. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование (само за дете,
навършило пълнолетие, до навършване на 20 години) - ДА/НЕ;
VIII. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция "Социално подпомагане" в срок не по късно от 30 дни от настъпването им.
IX. В случаите по т. VII, когато детето ми се обучава в училище извън системата на Министерството на
образованието и науката, се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане”
удостоверение от училището, че детето ми е записано като ученик в срок до 31.10. за новата учебна
година.
X Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми,
но за срок, не по-дълъг от една година.
XI. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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XII. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата;
2. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като
ученик, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване
на 20 години, които се обучават в училище извън системата на Министерство на образованието и
науката);
3. Лична карта (за справка);
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2.……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на
...................................лв. на основание чл. 8д, ал. …(1 или 2), ал. 3 и ал. ......(7 и/или 8) от Закона за
семейни помощи за деца или чл. 24б, ал. ….. (4 или 5) от Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца.
Мотиви при отказ:...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявлението-декларация следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 10
Приложение
10 към
към
Заповед№№
.....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС, ПО
ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………..….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………..….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
2.

Семейно положение: ……………………………………………
Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един
настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………..….,
ж. к. ……………………………………….…, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ………………………., e-mail: ……………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….……
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….…..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………….…
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ
3. Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето):
№
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверение за
Гражданство
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД;
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в
първи клас на учебната 20.../20...година;
6. Детето ми има установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК ........................................ДА/НЕ;
7. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно страната – ДА/НЕ;
8. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:
Брутен доход ( цифром )
Брутен доход ( словом )
Месец, година

Общо
Средномесечно
В това число доходи от:
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица

….................................лв.;

ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от
Кодекса за социално осигуряване

…..............................…лв.;

ІІІ. Обезщетения:
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване
2. обезщетения за майчинство
3. обезщетения за безработица

.....................................лв.;
….............................…лв.;
…............................….лв.;

ІV. Помощи /с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона
за интеграция на хората с увреждания/
…..........................…...лв.;
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст/

…...........................…..лв.

9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата
ми в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година;
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, или не посещава/т редовно
училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната
година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му/им състояние, ще възстановя
получената помощ заедно със законната лихва;
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
12. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
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Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца,
предхождащи месеца, през който е подадена заявление-декларацията;
2. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
3. Удостоверение за раждане на детето/децата (за справка);
4. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
семейни помощи за деца);
5. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) - (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от ЗСПД);
6. Лична карта (за справка);
7. .....................................................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
касов път.........................................................................................ДА/НЕ
□
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ
IBAN
Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: 1. …………………………….
2. ……………………………

Дата………….20......г.
Гр. .................................

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни
помощи за деца.
В т. ч. в натура:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Мотиви при отказ:.......................................................................................................................................……......
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................………………….
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 11 към
Приложение
Заповед
№ ………….. № 11
към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА С
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34а ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: …………………………
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Деца (родени, осиновени от майката):
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Удостоверение за
№
раждане №/дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданство

3. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
4. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Копия от удостоверения за раждане на децата или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и
деца, издадено от общинската администрация;
2. Документ за самоличност (за справка).
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................
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Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа .......................................................................................................... има/няма право да й бъде на издадено
удостоверение за безплатно пътуване, съгласно чл. 34а, ал. 3 от ППЗСПД във връзка с чл. 8г от ЗСПД.
Наличие

на

издадено

удостоверение

за

безплатно

пътуване

..................................................................................................
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал:
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.
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Приложение № 12 към
Заповед
№ …………. № 12
Приложение
към Заповед № .....................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА
ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8г ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………………..,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ………………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ………….,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………………..
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ……………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….......….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …………,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ……………………………….
Гражданство: ……………………………

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Извършено пътуване с автобусен транспорт:
Превозвач
От

До

Начална/крайна дата

стойност

2. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
3. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето
съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните
териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и
изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца.
Прилагам следните документи:
1. Билети за извършено пътуване;
2. Копие от удостоверение за безплатно пътуване;
3. Лична карта (за справка).
Желая сумата да ми бъде преведена по:
□
□
IBAN

касов път.........................................................................................ДА/НЕ
банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ

Банка ............................................................................
Банков клон.................................................................
Декларатор: …………………………….

Дата………….20......г.
Гр. .................................

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………...
/ име и фамилия, подпис/
Дата ……………20… г., гр. ……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа ................................................................................................................................... има/няма право на
еднократна помощ по чл. 8г от ЗСПД, във връзка с чл. 34б от ППЗСПД в размер на …………………... лв.
Мотиви при отказ:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ……………………

Съгласувал
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................
Подпис: .......................................

Дата ……………20… г., гр. ......................................

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация
Заявление-декларацията се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 153
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община са постъпили заявления
вх. № ГР-94-Д-29 от 19.09.2012 г. и № ГР-70-00-10
от 10.01.2014 г. от „БЛД Владая“ – ЕАД, с искане
за разрешаване изработване на проект за план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени
имоти ПИ № 1825.52, 1825.53, 1825.91, 1825.284,
1825.287, 1825.440, 1825.288, 1825.389, 1825.305,
1825.390, 1825.285, 1825.441, 1825.396, 1825.93, 1825.94,
1825.95, 1825.443, 1825.96, 1825.98, 1825.97, 1825.99,
1825.324, 1825.326, 1825.358, 1825.102, 1825.103,
1825.104, 1825.127, 1825.128, 1825.129, 1825.107,
1825.120, 1825.121, 1825.122, 1825.445, 1825.446,
1825.173, 1825.178, 1825.328 от кадастралната карта (КК) на с. Владая, попадащи в м. Приплат,
район „Витоша“.
Към заявленията са приложени: задание за
проектиране, отговарящо на изискванията на
чл. 125 ЗУТ и съдържащо данни за целта на
проекта, за местонахождението и площта на
имотите, обхват на задачата, изисквания към
проекта, фази и срокове на проектиране; приложение № 1 – списък на имотите, попадащи в
разработката; приложение № 2 – устройствени
зони; приложение № 3 – геодезическо заснемане;
приложение № 4 – техническа инфраструктура;
приложение № 5 – регулационни планове; пълномощни; декларации от Димитър Бончев Савов като собственик на 1825.288, 1825.389, „БЛД
Хоумс“ – ЕООД, като собственик на 1825.52,
1825.53, 1825.91, 1825.284, 1825.287, 1825.440, „Роял
груп 2007“ – ЕООД, собственик на 1825.305,
1825.390, нотариални актове и скици от СГКК
за имоти ПИ № 1825.52, 1825.53, 1825.91, 1825.284,
1825.287, 1825.440, 1825.288, 1825.389, 1825.305,
1825.390, 1825.441, 1825.396, 1825.93, 1825.94, 1825.443,
1825.96, 1825.98, 1825.97, 1825.99, 1825.324, 1825.326,
1825.358, 1825.102, 1825.103, 1825.104, 1825.127,
1825.128, 1825.129, 1825.107, 1825.120, 1825.121,
1825.122, 1825.123, 1825.124, 1825.173, 1825.178,
1825.328, 1825.95, 1825.285, собственост на „БЛД
Владая“ – ЕАД, Димитър Бончев Савов, „БЛД
Хоумс“ – ЕООД, „Роял груп 2007“ – ЕООД, мотивирано предложение с графична част.
Със Заповед № РД-09-50-412 от 26.06.2013 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и разрешено изработването на проект за ПРЗ
по заявление № ГР-94-Д-29 от 2012 г., в която са
указани изискванията на отделите.
Със Заповед № РД-09-50-716 от 30.09.2014 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и разрешено изработването на проект за ПРЗ по
заявление № ГР-70-00-10 от 2014 г., в която са
указани изискванията на отделите.
Със заявление вх. № ГР-70-00-10-[1]/2014 от
20.04.2015 г. от „БЛД Владая“ – ЕАД, е внесен за
процедиране и одобряване проект за ПУП – ПРЗ
на квартали 20, 21, 22, м. Приплат – разширение-запад, район „Витоша“, СО, с обяснителна
записка. Допълнително са представени схеми
на инженерната инфраструктура с обяснителни
записки – схема по част „ВиК“, част „Електричес
ка“, схема на вертикалното планиране, проект
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за ПТКП, хидроложка експертиза с протокол
от изпитания, инженерно-хидроложки доклад,
документация по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО – геодезическо заснемане и експертна оценка на
растителността, заверени от Дирекция „Зелена
система“ при СО, както и съгласувателни писма
на „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение
Българи я“ – А Д, „ЕСО“ – ЕА Д, СО – отдел
„ОБД“, дирекция „Транспортна инфраструктура“
при СО, СДВР – ОПП. Представено е Решение
№ СО-43-ЕО от 2015 г. на директора на РИОСВ
да не се извършва екологична оценка на ПУП.
Представено е писмо изх. № 3655 от 16.06.2015 г.
на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
за съгласуване на проекта.
Проектът е изпратен с писмо № ГР-70-00-10[6]/2014 от 15.12.2015 г. в район „Витоша“ за съобщаване съгласно чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 5
ЗУТ и провеждане на процедура по обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ.
Обявеният проект е върнат след приключена п р оцед у ра по с ъ о бща ва не и о бще с т в е н о о б с ъ ж д а н е с п и с м о в х . № С А Г 16 ГР00-178-[1] от 15.03.2015 г. на кмета на район
„Витоша“, с което се уведомява, че същият
заедно със схемите на техническата инфраструктура са съобщени на заинтересуваните
лица чрез обнародване в ДВ, бр. 103 от 2015 г.,
като в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-92 от 6.12.2016 г., т. 2, с решение
да се изпрати в СОС за одобряване във връзка с
чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение на служебните
предложения.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
П У П – ПРЗ е направено от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „БЛД
Владая“ – ЕАД, Димитър Бончев Савов, „БЛД
Хоумс“ – ЕООД, „Роял груп 2007“ – ЕООД, като
собственици на имоти с ПИ № 1825.52, 1825.53,
1825.91, 1825.284, 1825.287, 1825.440, 1825.288,
1825.389, 1825.305, 1825.390, 1825.285, 1825.441,
1825.396, 1825.93, 1825.94, 1825.95, 1825.443, 1825.96,
1825.98, 1825.97, 1825.99, 1825.324, 1825.326, 1825.358,
1825.102, 1825.103, 1825.104, 1825.127, 1825.128,
1825.129, 1825.107, 1825.120, 1825.121, 1825.122,
1825.445, 1825.446, 1825.173, 1825.178, 1825.328 съгласно приложените документи за собственост и
скици от СГКК – София.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
във „Вилна зона“ (Жв) и „Земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди“
(Сср). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо съгласно т. 8 и 43 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Имотите попадат в неурегулирана територия
с обща площ от около 67,01 дка.
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Основание за урегулиране на поземлените
имоти – предмет на плана, е нормата на чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-1 от 3.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
През територията преминава далекопровод
110 kV, което е отразено в проекта.
Лицето (изход) към улица на новите УПИ се
осигурява по новопредвидената улична мрежа
и задънени улици, като същите се обвързват с
действаща улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
С плана за застрояване е предвидено изграждане на 2-етажни еднофамилни и двуфамилни
жилищни сгради и групи от жилищни сгради при
макс. Кк=7 м и 2-етажни сгради за комплексно
жилищно строителство при макс. Кк=7 м.
Предвижда се застрояване в отделни УПИ
на съоръжения на инженерната инфраструктура – сондажни кладенци, в имоти – собственост
на заявителя, с оглед обезпечаване на възможността за алтернативно водоснабдяване.
С ПЗ се предвижда изграждане на трансформаторни постове, за които се урегулират отделни
УПИ с предназначение „за ТП“ при спазване
нормите на чл. 91, ал. 1 и 3 ЗУТ.
С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Застрояването е съобразено със сервитута на
далекопровода с високо напрежение, преминаващ
през територията.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, одобрено е задание
и е разрешено изработването на проект за ПРЗ
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в разрешението,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изисквания
та на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема
и съдържанието на устройствените планове.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
обект – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5, устройствена категория по
т. 8 и 43 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-92 от 6.12.2016 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за плана за регулация на
с. Владая, м. Приплат, район „Витоша“, СО, за
създаване на УПИ І-173 – „за жилищно строителство“, УПИ II-178, 328, 173 – „за жилищно
строителство“, от кв. 20; УПИ I-91, 305, 390 – „за
жилищно строителство“, УПИ II-284, 440 – „за
жилищно строителство“, УПИ III-97 – „за трафопост“, УПИ ІV-100 – „за жилищно строителство“,
УПИ VI-446 – „за жилищно строителство“, УПИ
VII-121 – „за трафопост“, УПИ VIII-93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 120, 121, 122, 445,
127, 128, 129, 285, 324, 326, 396, 358, 441, 443 – „за
жилищно строителство“, от кв. 21 (нов); УПИ
V-52, 53, 284, 287 – „за жилищно строителство“,
УПИ VI-284 – „за трафопост“, УПИ VII-288,
389 – „за жилищно строителство“, УПИ VIII389 – „за трафопост“, от кв. 22 (нов); създаване
на задънена улица от о.т. 352 – 352б; създаване
на задънена улица от о.т. 354 – 354а; създаване
на задънена улица от о.т. 72б – 72ж; създаване
на алеи между кв. 1а и кв. 21 (нов); създаване на
алея между кв. 21 (нов) и м. В.з. Приплат – разширение-запад, по червените и сините линии,
цифри и текст с корекциите в кафяв цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за плана за застрояване на
с. Владая, м. Приплат, район „Витоша“, СО, УПИ
І-173 – „за жилищно строителство“, УПИ ІІ-178,
328, 173 – „за жилищно строителство“, от кв. 20;
УПИ I-91, 305, 390 – „за жилищно строителство“,
УПИ II-284, 440 – „за жилищно строителство“,
УПИ III-97 – „за трафопост“, УПИ ІV-100 – „за жилищно строителство“, УПИ VI-446 – „за жилищно
строителство“, УПИ VII-121 – „за трафопост“,
УПИ VIII-93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104,
107, 120, 121, 122, 445, 127, 128, 129, 285, 324, 326,
396, 358, 441, 443 – „за жилищно строителство“, от
кв. 21 (нов); УПИ V-52, 53, 284, 287 – „за жилищно строителство“, УПИ VI-284 – „за трафопост“,
УПИ VII-288, 389 – „за жилищно строителство“,
УПИ VIII-389 – „за трафопост“, от кв. 22 (нов),
съгласно приложения проект без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на проекта за
ПУП – част „ВиК“ и „Електро“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
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„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

3748

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 218
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 3МСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Алфатар, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за УПИ
VIII – за „Залесителен пояс“ в кв. 133 от РП на
гр. Алфатар, представляващ ПИ с идентификатор
№ 00415.503.3234 от КК на гр. Алфатар, както
следва:
1. Одобрява ПУП – ПР и образуване на следните парцели в кв. 134 от РП:
• У ПИ VIII-3272 – за ниско жилищно застроя
ване, кв. 134 от РП, чиито регулационни линии са прокарани по кадастралните граници
на ПИ 00415.503.3272 от КК, съгласно § 8,
ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, с площ 1800 кв. м;
• У ПИ IX-3273 – за ниско жилищно застроя
ване, кв. 134 от РП, съответстващ на ПИ с
идентификатор 00415.503.3273 от КК, с площ
7767 кв. м;
• У ПИ Х-3276 – за ниско жилищно застроя
ване, кв. 134 от РП, съответстващ на ПИ с
идентификатор 00415.503.3276 от КК, с площ
7586 кв. м;
• о бразува се нов УПИ XI – за озеленяване,
кв. 134 по РП, с площ 8369 кв. м.
2. Одобрява изменението на ПУП – ПР в
кв. 133 и образуване на УПИ XI-3275 – за озеленяване, кв. 133 от РП, съответстващ на ПИ
с идентификатор 00415.503.3275 от КК, с площ
921 кв. м.
3. Одобрява създаване на нова обслужваща
улица от о.т. 327 (съществуваща) през о.т. 327а
(нова) до о.т. 331а (нова) на ул. Ал. Стамболийски
с площ 1627 кв. м.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. А лфатар, пред А дминистративния
съд – Силистра.

3771

Председател:
Е. Талят
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 656
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 25 от протокол № 2
от 15.02.2017 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново и
Решение № 617 от протокол № 25 от 30.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външно водопроводно захранване
на ПИ № 20242.306.1 по КК (ПИ № 000434 по
КВС) в землището на гр. Дебелец, община Велико
Търново – трасето на водопроводното захранване
започва от точка от съществуващ водопровод
СК2, намиращ се в ПИ № 20242.0.417 по КК
(ПИ № 000418 по КВС), други селскостопански
територии (земи по чл. 19 ЗСПЗЗ), продължава в посока изток, след което навлиза в имот
№ 20242.0.418 по КК (ПИ № 000426 по КВС),
полски път, общинска собственост, продължава
по полския път и навлиза в захранвания имот.
Одобрява план-схема за водоснабдяване на ПИ
№ 20242.306.1 по КК (ПИ № 000434 по КВС) в землището на гр. Дебелец, община Велико Търново.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

3738

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 517
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 3МСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – подземен водопровод от сондажен кладенец в УПИ Х-135, кв. 22
по плана на с. Попгригорово през ПИ № 031002,
№ 023011, пасище – мера, ПИ № 000053, № 000050,
№ 000061 – полски път, ПИ № 010135, др. посевна площ, и ПИ № 057550.60.7 – местен път, до
ПИ № 023022, № 023062, № 023027, № 023054,
№ 023063 – нива, и № 057550.60.66 – стопански
двор, в землището на с. Попгригорово, община
Добричка.

3777

Председател:
Д. Марев

РЕШЕНИЕ № 518
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 3МСМ А
и чл. 129, а л. 1 ЗУ Т Добричк и ят общинск и
съвет – гр. Добрич, одобрява подробен устрой-
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ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
отводнителен канал от водосток между о.т. 55 и
о.т. 68 в регулацията на с. Батово през поземлени
имоти в землището на с. Батово до р. Батовска,
община Добричка.
Председател:
Д. Марев
3778

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 66
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2, протокол № 8
от 8.12.2016 г. на Общинския експертен съвет
Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе
и сервитут на „Подземна кабелна линия 20 kV от
нов ж.р. стълб BЛ 20 kV „Равна“ в ПИ № 008022
до нов БКТП в ПИ № 008028 „Производствена, складова и обслужваща дейност“, землище
гр. Етрополе“, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, неразделна
част от решението.
Трасето на ел. провода е с обща дължина
173 м и общ сервитут 211 кв. м и преминава
през общински имоти ПИ № 008022 (изоставена
нива) с дължина на трасето 23,18 м и сервитут
31 кв. м и ПИ № 000551 (пасище, мера) с дължина
на трасето 13,11 м и сервитут 16 кв. м и достига
до нов трафопост – тип БКТП, в ПИ № 008028
„Производствена, складова и обслужваща дейност“ с дължина на трасето 136,74 м и сервитут
164 кв. м, собственост на „Еко Етропол“ – АД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Ет рополе п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – София област.
Председател:
М. Маринов
3770

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 306
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Крес
на, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за елемент на техническата инфраструкту ра
извън границите на урбанизираната територия
за строеж: „Външно водоснабдяване с питейна
вода“ за ПИ № 005001, м. Кемаловец, землище
с. Горна Брезница, на възложителя Георги Костадинов Дивилски, преминаващ през следните
поземлени имоти:
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– ПИ № 000799 – полски път, землище с. Горна Брезница, с дължина 237,40 м и площ с
ограничение в ползването є 0,922 дка, учредени
със Заповед № 88 от 26.01.2017 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 005002 – пасище – мера, землище
с. Горна Брезница, с дължина 8,11 м и площ с
ограничение в ползването є 0,033 дка, учредени
със Заповед № 88 от 26.01.2017 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 005005 – полски път, землище с. Горна Брезница, с дължина 74,31 м и площ с ограничение в ползването є 0,296 дка, учредени
със Заповед № 88 от 26.01.2017 г. на кмета на
община Кресна.
2. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж:
„Външно електроснабдяване“ за ПИ № 005001,
м. Кемаловец, землище с. Горна Брезница, на
възложителя Георги Костадинов Дивилски, преминаващ през следните поземлени имоти:
– ПИ № 000788 – полски път, землище с. Горна
Брезница, с дължина 8,23 м и площ с ограничение
в ползването є 0,0279 дка, учредени със Заповед
№ 88 от 26.01.2017 г. на кмета на община Кресна;
– ПИ № 009005 – храсти, землище с. Горна
Брезница, с дължина 10,35 м и площ с ограничение
в ползването є 0,052 дка, учредени със Заповед
№ 88 от 26.01.2017 г. на кмета на община Кресна.
3. Одобрява ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строеж: „Осигуряване на транспортен достъп“ за ПИ № 005001,
м. Кемаловец, землище с. Горна Брезница, на
възложителя Георги Костадинов Дивилски, преминаващ през следните поземлени имоти:
– ПИ № 000788 – полски път, землище с. Горна Брезница, с дъл ж ина 0,024 м и площ с
ограничение в ползването є 0,00 дка, учредени
със Заповед № 88 от 26.01.2017 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 009005 – храсти, землище с. Горна
Брезница, с площ с ограничение в ползването є 0,004 дка, учредени със Заповед № 88 от
26.01.2017 г. на кмета на община Кресна;
– ПИ № 005002 – пасище – мера, землище
с. Горна Брезница, с площ с ограничение в ползването є 0,023 дка, учредени със Заповед № 88 от
26.01.2017 г. на кмета на община Кресна.
4. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Външен ел. захранващ кабел – подземен,
до ПИ № 014008, м. Дебелата земя, землище
гр. Кресна“, с предназначение: „За производство
на млечни произведения – мандра“, на възложителя „ГД Струма“ – ЕООД, управлявано от Асен
Димитров Андреев, преминаващ през следните
поземлени имоти:
– ПИ № 000223 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 92,5 м и площ с
ограничение в ползването є 0,370 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
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– ПИ № 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 142 м и площ с
ограничение в ползването є 0,360 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 014028 – пасище – мера – публична
общинска собственост, с дължина 2,70 м и площ
с ограничение в ползването є 0,219 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 014002, м. Дебелата земя, землище
гр. Кресна – У ПИ, собственост на Димит ър
Аргилов Николов и Цветанка Атанасова Николова, с дължина 20,8 м и площ с ограничение в
ползването є 0,083 дка, учредени с н.а. № 36, том
ІІІ, рег. № 3492, дело № 399/2016 г.
5. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Външен водопровод ∅ 80 за захранване с
питейна вода на ПИ № 014008, м. Дебелата земя,
землище гр. Кресна“, с предназначение: „За производство на млечни произведения – мандра“, на
възложителя „ГД Струма“ – ЕООД, управлявано
от Асен Димитров Андреев, преминаващ през
следните поземлени имоти:
– ПИ № 000214 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 14,8 м и площ с
ограничение в ползването є 0,088 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 000223 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 64,6 м и площ с
ограничение в ползването є 0,388 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 146,4 м и площ с
ограничение в ползването є 0,636 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 014028 – пасище – мера – публична
общинска собственост, с дължина 2,70 м и площ
с ограничение в ползването є 0,259 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна.
6. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж: „Външен канализационен колектор ∅ 200 за
отпадни води от ПИ № 014008, м. Дебелата земя,
землище гр. Кресна“, с предназначение: „За производство на млечни произведения – мандра“, на
възложителя „ГД Струма“ – ЕООД, управлявано
от Асен Димитров Андреев, преминаващ през
следните поземлени имоти:
– ПИ № 000214 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 36,3 м и площ с
ограничение в ползването є 0,218 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 000223 – път ІV клас – публична общинска собственост, с дължина 65,5 м и площ с
ограничение в ползването є 0,380 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
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– ПИ № 000224 – полски път – публична общинска собственост, с дължина 150,6 м и площ
с ограничение в ползването є 0,718 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 015094 – пасище – мера – публична
общинска собственост, с дължина 178,2 м и площ
с ограничение в ползването є 1,068 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна;
– ПИ № 014028 – пасище – мера – публична
общинска собственост, с дължина 2,70 м и площ
с ограничение в ползването є 0,069 дка, учредени
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна.
7. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за строеж:
„Транспортен достъп до ПИ № 014008, м. Дебелата
земя, землище гр. Кресна“, с предназначение: „За
производство на млечни произведения – мандра“,
на възложителя „ГД Струма“ – ЕООД, управлявано от Асен Димитров Андреев, преминаващ
през следния поземлен имот:
– сервитут на транспортния достъп през ПИ
№ 014028 – пасище – мера – публична общинска
собственост, 0,081 дка засегната площ, учреден
със Заповед № 1317 от 8.09.2016 г. на кмета на
община Кресна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Кресна, до Административния
съд – Благоевград.
Председател:
М. Божинова
3782
РЕШЕНИЕ № 319
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Крес
на, реши:
І. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за
строеж: „Изграждане на нов горски автомобилен
път – трета степен, „Езерешка вада“ в териториалния обхват на МЗХ ЮЗДП ДП ТП „ДГС
„Кресна“ през следните поземлени имоти:
1. ПИ № 000287, землище с. Стара Кресна,
ЕКАТТЕ 39699, който съгласно скица-проект с
№ К00657 от 19.07.2016 г. попада в отдел 47/е с
площ 0,268 дка.
2. ПИ № 000772, землище с. Ощава, ЕКАТТЕ
54537, който съгласно скица-проект с № К00921 от
19.07.2016 г. попада в следните отдели и подотдели: 29/д с площ 2,802 дка; 29/е с площ 0,128 дка;
30/д с площ 7,475 дка; 30/е с площ 0,570 дка;
30/ж с площ 1,501 дка; 31/з с площ 3,216 дка;
31/и с площ 3,561 дка; 32/в с площ 1,210 дка;
32/д с площ 0,515 дка; 32/е с площ 4,560 дка;
32/ж с площ 4,682 дка; 33/г с площ 4,511 дка;
33/д с площ 0,841 дка; 34/а с площ 8,190 дка;
34/б с площ 2,453 дка; 35/а с площ 7,770 дка;
36/2 с площ 0,494 дка; 36/5 с площ 0,580 дка;
36/б с площ 10,712 дка; 36/в с площ 0,539 дка;
36/г с площ 3,267 дка; 52/а с площ 2,724 дка;
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56/б с площ 3,076 дка; 52/г с площ 1,185 дка; 53/а
с площ 0,390 дка; 53/б с площ 9,340 дка; 54/1 с
площ 0,103 дка; 54/б с площ 7,237 дка; 54/д с площ
0,369 дка; 54/е с площ 2,594 дка.
ІІ. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия по реда
на чл. 70, ал. 3 ЗУТ за запазване на съществуващо
трасе на строеж: „Подземен водопровод ∅ 80 от
етернитови тръби до ПИ № 000.580, м. Ганийца,
землище с. Сливница, с обща дължина 124,78 л.м
и площ с ограничение в ползването є 499,12 м 2 ,
преминаващ през следните поземлени имоти:
1. ПИ № 000.490 – път ІV клас, собственост
на Община Кресна, с дължина 12,99 л. м и площ
с ограничение в ползването є 51,96 м 2 .
2. ПИ № 000.116 – друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, държавно,
Министерството на отбраната, с дължина 109,06 л.
м и площ с ограничение в ползването є 436,24 м 2 .
3. ПИ № 000.483 – канал, на МЗХ (Министерството на земеделието и храните) – „Напоителни
системи“ – ЕАД, Сандански, с дължина 2,73 л.м
и площ с ограничение в ползването є 10,92 м 2 .
За ст роежа е издадено удостоверение за
търпимост № 439 от 1.10.2013 г. от главния архитект на община Кресна на собствениците на
посочените имоти, а именно: Община Кресна,
Министерство на отбраната, МЗХ – „Напоителни
системи“ – ЕАД, Сандански, и Николай Людмилов Костадинов.
ІІІ. Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план)
за елемент на техническата инфраструкту ра
извън границите на урбанизираната територия
по реда на чл. 70, ал. 3 ЗУТ за запазване на съществуващо трасе на строеж: „Подземен кабел
НН 380 – 220 V до ПИ № 000.580, м. Ганийца,
землище с. Сливница, с обща дължина 604,81 л.м
и площ с ограничение в ползването є 2420 м 2 ,
преминаващ през следните поземлени имоти:
1. ПИ № 000.490 – път ІV клас, собственост
на Община Кресна, с дължина 410,93 л.м и площ
с ограничение в ползването є 1643,16 м 2 .
2. ПИ № 000.116 – друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение, държавно, Министерство на отбраната, с дължина
180,93 л.м и площ с ограничение в ползването
є 723,72 м 2 .
3. ПИ № 000.483 – канал, на МЗХ (Министерство на земеделието и храните) – „Напоителни
системи“ – ЕАД, Сандански, с дължина 3,09 л.м
и площ с ограничение в ползването є 12,24 м 2 .
За ст роежа е издадено удостоверение за
търпимост № 438 от 1.10.2013 г. от главния архитект на община Кресна на собствениците на
посочените имоти, а именно: Община Кресна,
Министерство на отбраната, МЗХ – „Напоителни
системи“ – ЕАД, Сандански, и Николай Людмилов Костадинов.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Кресна, до Административния
съд – Благоевград.

3781

Председател:
М. Божинова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-14
от 19 май 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 и придружаващите го регистри
за земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4к ПЗРЗСПЗЗ
за местност Караджинец (ПИ 000108) с площ
160,761 дка в землището на с. Студена, община
Перник, област Перник.

3772

Областен управител:
Ир. Соколова

ЗАПОВЕД № РР-15
от 19 май 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 и придружаващите го
регистри за земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4к ПЗРЗСПЗЗ за местност Бугьовец (ПИ 000331)
с площ 614,877 дка в землището на с. Студена,
община Перник, област Перник.

3773

Областен управител:
Ир. Соколова

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 87
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 103, ал. 1 и 4, чл. 106, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 134,
ал. 1, т. 1, чл. 136 във връзка с чл. 124, 124б, 125,
чл. 127, ал. 1, 2, 3 и 6 ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените
планове, Решение № 543, взето с протокол № 22
от 22.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, проведени обществени обсъждания в съответствие с изискванията за градовете с районно
делене – във всички райони, писмо № ОВОС-1909
от 14.12.2016 г. за определяне приложимата процедура по ЗООС и ЗБР; писмо № ОВОС-1909 от
7.02.2017 г. – Решение № ПВ-3-ЕО от 2017 г. да
не се извършва екологична оценка на проект за
изменение на ОУП за територия, собственост на
„Каменица“ – АД, трета градска част, Пловдив;
писмо № ОВОС-1909 от 7.02.2017 г. – удостоверение, че Решение № ПВ-3-ЕО от 2017 г. за преценка
необходимостта от ЕО е влязло в сила; писмо
№ 700-700 от 12.12.2016 г. на НИНКН към МК,
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съгласувателно писмо № 4010 от 10.02.2017 г. на
ВиК – ЕООД, съгласувателно писмо № 6428369-1
от 2.02.2017 г. на ЕВН, заявление с вх. № 16Ф8180
(1) от 10.02.2017 г. от „Каменица“ – АД, заявление с вх. № 16Ф8180 (2) от 7.03.2017 г. от „Каменица“ – АД, протокол № 9, т. 11, от 8.03.2017 г.
на ЕСУ Т и заявление с вх. № 16Ф8180(4) от
17.03.2017 г. предвид изложените в предложение
с вх. № 17ХІ-108 от 24.03.2017 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Одобрява частично изменение на общ устройствен план на Пловдив в обхвата на територията на бивше предприятие „Каменица“ – АД,
трета градска част, Пловдив.
2. Приема промяната на функционалното
предназначение и устройствен режим на територията от СОП – смесена с производствени и
общественообслужващи функции в зона смесена
централна с многофункционално предназначение – за общественообслужващи дейности,
обитаване и други допълващи функции – зона
за нов делови център – Цо.
3. Одобрява правила и нормативи за устройство
и застрояване и схеми:
– функционално предназначение и устройствени режими на територията М 1:10 000;
– план-схема на комуникационно-транспортната мрежа М 1:5000;
– план-схема водоснабдяване и канализация
М 1:5000;
– план-схема електрификация М 1:5000;
– план-схема зелена система М 1:5000.
4. ОУП на община Пловдив, в обхвата на територия на бивше предприятие „Каменица“ – АД,
трета градска част, Пловдив, отчита предвижданията на заварения подробен устройствен план,
одобрен със Заповед № 16ОА-1435 от 14.06.2016 г.,
по отношение на УПИ 523.910, общ. обслужващи и
производствени дейности, и издадена скица – виза
за проектиране. Промяна на предвижданията
на ПУП за УПИ ІІІ-523.910, общ. обслужващи
и производствени дейности, кв. 489 по плана на
трета градска част, Пловдив, се допуска само за
изграждането на обекти – публична държавна
собственост или публична общинска собственост.
5. Задължава директора на дирекция „Устройство на територията“ да упражни контрол
по привеждане на графичната част на общия устройствен план – Пловдив, приет с Решение № 375
от 2007 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, в
съответствие с настоящото решение.
6. Възлага изпълнението на решението на
зам.-кмет „ОСУТСИ“.
Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 6 ЗУТ
настоящото решение е окончателно и не подлежи
на обжалване.

3788

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 324
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на
подземен присъединителен газопровод с налягане
5,4 МРа от площадка на съществуваща газорегулираща станция (КС Полски Сеновец), собственост
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, разположена в ПИ
000304, до обект: „Площадка за компресиране на
природен газ и запълване на батерии от бутилки“, предвиден за изграждане в ПИ 034025, като
трасето ще премине през следните имоти по КВС
на с. Полски Сеновец: ПИ 000304 – компресорна
станция, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
ПИ 000095 – пасище, мера, публична общинска
собственост; ПИ 000038 – полски път, публична
общинска собственост; ПИ 000055 – път VTR 1235
Стефан Стамболово – Полски Сеновец, публична
общинска собственост; ПИ 034024 – полски път,
публична общинска собственост; възложител:
„Елит-94“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК
104583277.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на
подземно отклонение от енергоснабдителната
мрежа – електрически кабел 20 kV от съществуващ СБС № 65 на ЕП „Градина“ от ПС „Полски
Тръмбеш“, разположен в ПИ 053001 до обект:
„Площадка за компресиране на природен газ и
запълване на батерии от бутилки“, предвиден за
изграждане в ПИ 034025, като трасето ще премине през следните имоти по КВС на с. Полски
Сеновец: ПИ 053001 – нива, частна собственост;
ПИ 000127 – прокари, публична общинска собственост; ПИ 000055 – път VTR 1235 Стефан
Стамболово – Полски Сеновец, публична общинска собственост; ПИ 034024 – полски път,
публична общинска собственост; възложител:
„Елит-94“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК
104583277.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Велико Търново, чрез Общинския съвет –
гр. Полски Тръмбеш.
Председател:
М. Йорданова
3739

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 032
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 44,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 8
ЗУТ и чл. 73, ал. 1, т. 5 ЗГ Общинският съвет – гр. Сърница, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за улична
регулация, детски площадки и паркинг в м. Черновръх по КВС на землище на гр. Сърница с
ЕКАТТЕ 70648 и землище на с. Побит камък с
ЕКАТТЕ 59224, община Сърница. Общата дължина
на новите улици в местността Черновръх по КВС
на с. Побит камък, община Сърница, засягаща
имот № 405004, собственост на ДГС „Селище“, е
1501 м. Новопроектираните улици са с ширина
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8 м, като пътното платно е предвидено да е 6 м,
а тротоарите – по 1 м, като само една от тях е
с ширина 7 м (о.т. 156 – 158 – 159) – 6 м плътно
платно и по 0,5 м тротоари. Общата дължина
на новите улици в местността Черновръх по
КВС на гр. Сърница, община Сърница, засягаща
имот № 400001, собственост на ДГС „Селище“,
е 650 м. Новопроектираните улици са с ширина
8 м, като пътното платно е предвидено да е 6 м,
а тротоарите – по 1 м.
Председател:
С. Османджиков
3747
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 ДОПК с постановление № С170024-091-00001 от 3.05.2017 г.
възлага на Йордан Динев Господинов, адрес
за кореспонденция – София, ж.к. Надежда 1,
бл. 139, вх. Д, ет. 5, следния недвижим имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68850.502.191.1.36 – офис – лекарски кабинет, със
застроена площ 139,85 кв. м, с адрес Стара Загора, ул. Орфей № 4, ет. 1, за сумата 101 000 лв.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлени имоти с идентификатори 68850.502.191, 68850.502.203. Предназначение
на самостоятелния обект: за здравни и социални
услуги; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 139,85 кв. м; прилежащи части: ниво:
1; съседни самос тоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: няма; под обекта: 68850.502.191.1.19,
6 8 8 50. 50 2 .191.1.2 0 , 6 8 8 50. 50 2 .191.1. 3 0 ,
68850.502.191.1.31, 68850.502.191.1.32; над обекта:
68850.502.191.1.48.
3768
100. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство“, учебни дисциплини „Стрелкова
подготовка“, „Оперативно-тактическа подготовка“
и свързаните с тях учебни дисциплини в катедра
„Специална полицейска тактика“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в Академията на МВР, п.к. 555, тел.:
02/98 29 266; 02/98 29 202.
3800
100а. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Основи на оперативно-издирвателната дейност“, „Управление на оперативно-издирвателната дейност“ и „Разузнавателен анализ“ в
катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към
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факултет „Полиция“ при Академията на МВР
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в Академията на МВР, п.к.
555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.
3801
100б. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР
от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионални
направления 3.7. Администрация и управление
и/или 3.8. Икономика, учебни дисциплини „Управление на човешките ресурси“, „Управление на
полицията“ и „Икономика“ в катедра „Психология и управление на полицията“ към факултет
„Полиция“ при Академията на МВР със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в Академията на МВР, п.к. 555, тел.:
02/98 29 266; 02/98 29 202.
3802
464. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – държавна поръчка, за учебната 2017/2018 г. в следните
професионални направления:
Професионално направление
7.6. Спорт
1. Докторска програма „Тео
рия и методология на спортната
наука“
2. Докторска програма „Спортна психология“
1.3. Педагогика на обучението по
физическо възпитание – Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“
7.4. Обществено здраве – Докторска програма „Кинезитерапия“
7.5. Здравни грижи – Докторска
програма „Уелнес – промоция на
здравето“

РеЗадовна дочна
фор- форма
ма

8

2

2

2
2
1

Всички са със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за конкурсите се подават в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил Левски“,
Студентски град, София. Необходимите документи
са публикувани на интернет страницата на НСА
„Васил Левски”.
3844
78. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обя вя ва кон к у рси за п риема не на редовн и
докторанти по държавна поръчка за учебната
2017/2018 г. на основание Решение № 236 на МС
от 27.04.2017 г., чл. 3 от Закона за развитие на
академичния състав в Република България (ДВ,
бр. 38 от 21.05.2010 г.) и чл. 42, ал. 4 и чл. 68
ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление
(типов образец, попълва се при подаването);
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2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса
за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 319,
НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.
Приложение
Шифър
3.
3.4.

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

редовна

задочна

1

1

Технология на машиностроителните материали

1

1

Машинознание и машинни елементи

1

1

Технология на машиностроенето

1

1

Двигатели с вътрешно горене

1

1

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и
системите

1

1

Електрически машини и апарати

2

1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

1

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

1

Електронизация
Теория на автоматичното управление

1
1

1
1

Автоматизация на производството
Теоретична електротехника
Измервателна електротехника

1
1
1

1
1

Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника

1

1

Комуникационни мрежи и системи
Системно програмиране
Компютърни системи, комплекси и мрежи

2
1
1

2
1
1

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Енергетика

2

2

Топлотехника

1

2

Електроенергийни системи

1

1

Корабостроене и кораборемонт

2

2

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

1

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1

1

Управление на кораби и корабоводене

1

1

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

1

1

1

Социални, стопански и правни науки
Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална политика

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.13.

Технически науки
Машинно инженерство

Електротехника, електроника и автоматика

Транспорт, корабоплаване и авиация

Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн

3756
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568. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2016/2017 г. в професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

Задочна
форма

Строителни материали и изделия и
1
технология на производството им
2. Строителни конструкции
1
Строителна механика, съпроти3.
1
вление на материалите
Земна основа, фундиране и под4.
1
земно строителство
Тех нологи я и механизаци я на
5.
1
строителното производство
Проек т и ра не, с т рои т елс т во и
поддържане на улици и на авто6.
1
мобилни пътища и съоръжения
(Мостове)
Организаци я и у правление на
7.
1
строителното производство
Архитектура на сгради, конструк8.
1
ции, съоръжения и детайли
9. Теория и история на архитектурата
1
Опазване, реставрация и доку10. ментация на паметници на архи1
тектурата
Териториално и ландшафтно ус11.
1
тройство и градоустройство
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ във ВСУ
„Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, София, тел.:
8029160, 8029190.
3757
1.

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 194 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че с влязло в сила на 29.03.2017 г. решение № 415
от 9.03.2017 г. по адм. д. № 2408 по описа на
Административния съд – Варна, за 2016 г., ХІХ
състав, е отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 за ред
и условия за поставяне на преместваеми обекти
на територията на община Девня, приета с Решение № 184 по протокол № 20 от 23.10.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Девня.
3845
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на Донка Мачева – зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,
против чл. 1, ал. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за управление на общинските пътища в
община Павликени, приета с Решение № 259 по
протокол № 29 от 26.02.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени, за което е образувано
адм. д. № 351/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 30.06.2017 г. от 10 ч.
3797
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2
и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за управление на
общинските пътища, приета от Общинския съвет – гр. Оряхово, по което е образувано адм. д.
№ 288/2017 г., насрочено за 18.07.2017 г. от 11 ч.
3846
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, на разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 22, ал. 4 и чл. 29, ал. 2 от Наредба
№ 12 за управление на общинските пътища на
територията на община Бяла Слатина, по което
е образувано адм. д. № 271/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
4.07.2017 г. от 11 ч.
3847
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор Йордан Георгиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил, на 5.04.2017 г. срещу разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 5 и чл. 36, ал. 2 от
Наредбата за рекламна и информационна дейност
на територията на община Дупница. По протеста
е образувано адм. д. № 95/2017 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 16.06.2017 г. от 10,30 ч.
3795
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 26,
ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31,
32, 33, 34, 66, 67 и 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Червен
бряг, приета с Решение № 312 от 28.05.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Червен бряг, по който
е образувано адм. д. № 355/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
3803
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и чл. 34, ал. 2, т. 6 от
Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Искър, приета с Решение № 260
от 30.01.2009 г. на Общинския съвет – гр. Искър,
по който е образувано адм. д. № 319/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
3804
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу Наредба
№ 13 за управлението на общинските пътища в
община Куклен, приета с Решение № 179, взето с
протокол № 29 от 25.02.2005 г., в частта: по чл. 1,
ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4, чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 20,
ал. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 4, букви „А“ и „Б“, чл. 23,
ал. 2, ал. 3, т. 1 и 3, ал. 4, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и ал. 5,
т. 1, 2, 3 и 4, чл. 43, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 44, ал. 1,
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2 и 3, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 52,
ал. 1, по който е образувано адм. д. № 1254/2017 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
3848
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив,
на чл. 1, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 20, ал. 4 и 5,
чл. 23, ал. 2, 3, 4 и 5, раздел ІV (чл. 25, ал. 1, 2 и
3 и чл. 26, ал. 1, 2 и 3), чл. 50, ал. 2, чл. 51, ал. 2,
чл. 52, ал. 1 от Наредба № 13 за управление на
общинските пътища в община „Родопи“, област
Пловдив, одобрена с Решение № 287, взето с
протокол № 18/2014 г., по което е образувано
адм. д. № 1265/2017 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за
11.07.2017 г. от 9 ч.
3849
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъде обявена
незаконосъобразността на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5,
чл. 18б, ал. 6, чл. 18г, ал. 3 и чл. 55 от Наредба
№ 11 за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Кубрат, приета от Общинския съвет – гр. Кубрат,
по който е образувано адм.д. № 83/2017 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
27.06.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
3796
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 4,
ал. 2 в частта относно думата „религиозно“ и чл. 7,
ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Тутракан,
по което е образувано адм. д. № 111/2017 г. по
описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 5.07.2017 г. от 11 ч.
3792
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда
е образувано адм. д. № 121/2017 г. по описа на
съда, насрочено за 5.07.2017 г. от 14 ч., по което
предмет на оспорване е Наредбата за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране
на моторни превозни средства на територията
на община Сливен, приета с Решение № 411 по
протокол № 13 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сливен.
3794
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 181/2017 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 8, т. 1, чл. 9, чл. 19, чл. 23, ал. 3, т. 2 и 3 в
частта относно „нотариално заверен/и подпис/и“,
чл. 34, чл. 36, ал. 3, т. 2 и 3 в частта относно
„нотариално заверен/и подпис/и“ и чл. 38, ал. 1,
т. 1 в частта „нотариално заверено“ от Наредба
№ 3 за реда и условията за разполагане на пре-
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местваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи
и за осъществяване на рекламната дейност на
територията на община Златоград, приета с Решение № Ж306 от 9.09.2016 г. по протокол № 17
от 9.09.2016 г. на ОбС – Златоград, насрочено за
4.07.2017 г. в 14,10 ч.
3850
Административният съд – София-град, второ
отделение, 27 състав, съобщава, че е образувано адм.д. № 1563/2017 г. по жалба на Николай
Чавдаров Кръстев против Заповед № РА50-719
от 13.12.2016 г. на главния архитект на Столична община, с която е отказано да се разреши
изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІV-103 и УПИ
ХVІ – „за озеленяване“, кв. 12, м. В.з. Косанин
дол, район „Панчарево“, по внесеното със заявление вх. № ГР-94-Н-12 от 13.03.2014 г. мотивирано
предложение от Николай Чавдаров Кръстев.
Заинтересованите лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
3793
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 475/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 20.09.2017 г. от 10 ч. Производството е по реда
на чл. 185 и сл. от АПК и е образувано по протест
на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4, раздел ІV и чл. 5,
ал. 1, т. 4 и 5 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Чавдар.
3805
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 472/2017 г. по описа на съда по протест
на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 1, раздел първи „Собственост“,
раздел втори „Обществено ползване на пътищата.
Концесии“ и раздел трети „Отчуждаване. Ограничения на собствеността“ от глава втора „Собственост и ползване на пътищата“, глава трета
„Специално ползване на пътищата“, чл. 39, т. 6,
чл. 40, ал. 1 и 2, чл. 41, ал. 1, чл. 45, ал. 2, чл. 46,
ал. 1, чл. 47, 48, 49 и 50 и глава шеста „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредба
№ 7 за управление на общинските пътища на
територията на община Драгоман, приета от Общинския съвет – гр. Драгоман. Административно
дело № 472/2017 г. е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 12.07.2017 г. от
10 ч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и ответник – Общинският съвет – гр. Драгоман,
чрез председателя му.
3831
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
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съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм.д. № 442/2017 г. по описа
на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.09.2017 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване са чл. 1, ал. 2, чл. 19,
ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1 и 4, чл. 24, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
ал. 2, чл. 31, 32, 33, 66, 67 и 68 от Наредбата от
1.02.2005 г. за пътищата, приета с Решение № 2
от 27.01.2005 г. на Общинския съвет – гр. Годеч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет – гр. Годеч.
3851
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на
прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора,
срещу Решение № 862 от 27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, взето по протокол
№ 21 от същата дата, с което се дава съгласие за
провеждане на местен референдум със следния
въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на
частните незастроени имоти в квартал Бедечка
по реда на Закона за общинската собственост и
Закона за устройство на територията при граници:
от изток – бул. Хан Тервел, от запад – ул. Иван
Вазов, от север – алеята към предприятие „Труд“, и
от юг – ул. Христина Морфова? На територията на
отчуждените имоти да се изгради парк за сметка
на бюджета и активи на Община Стара Загора“,
по който е образувано адм. д. № 225/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 29.06.2017 г. от 10,30 ч.
3852
Административен съд – Хасково, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 4, т. 2 в частта
относно „религиозно“ от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата
и общественото имущество на територията на
община Хасково, по който е образувано адм. дело
№ 498/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 12.07.2017 г. от 10,30 ч.
3785
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Ямбол, на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 4,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1, т. 4, чл. 31, 34, 66 – 68 от Наредба № 8 за
управление на общинските пътища в община
Болярово, приета с Решение № 196 от 29.04.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Болярово, по което
е образувано адм. д. № 145/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
4.07.2017 г. от 9,30 ч.
3853
Плевенският районен съд, единадесети граждански състав, съобщава на Анна Володимировна
Лучкина, родена на 26.01.1976 г. в Украйна, без
постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, че по искова
молба с правно основание чл. 49, ал. 1 СК от

ВЕСТНИК
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Адриян Радославов Пашов е образувано гр.д.
№ 2158/2017 г. по описа на ПлРС и в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Плевенския
районен съд за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 ГПК. В случай че не се яви да получи
книжата в указания срок, те ще се приложат
към делото и ще се считат за редовно връчени.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3854
Сливенският районен съд призовава Марина
Борисовна Давидова с гражданство Руска федерация, родена на 9.08.1991 г., няма създаден пълен
запис и ЕГН в регистъра на населението, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от исковата молба и приложенията за
отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 123/2017 г. с
правно основание чл. 49, ал. 1 СК, заведено от
Марин Красенов Давидов. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа с назначен особен представител.
3791
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 91 състав, уведомява, че Даниела
Найденова Баничова, родена на 5.10.1955 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България (по смисъла на ЗГР) и неизвестен
адрес в чужбина, има качеството на заинтересована страна по гр.д. № 65339/2016 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 91 състав, образувано по подадена
от Стефан Иванов Петров с адрес: гр. София,
с. Локорско, ул. П. Белев № 3, молба, с която
се иска от съда по реда на чл. 542 и сл. ГПК да
приеме за установено, че лицето Иван Богданов
Караманов, роден на 24.09.1922 г., е починал през
1944 г., за което да бъде постановено съставяне на акт за смърт, като се укаже на Даниела
Найденова Баничова, че в двуседмичен срок от
обнародването следва да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, за
връчване на книжата по делото. Заинтересованата
страна Даниела Найденова Баничова следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3713
Районният съд – Тутракан, призовава: Шекир
Ахмедов Мехмедов, роден на 7.07.1924 г.; Сабриш
Ибрямова Алимова, родена на 1.02.1929 г.; Мехмед
Ахмедов Хаджиолу, роден на 17.07.1926 г., деца на
Ахмед Мехмед Хаджиолу, роден на 16.07.1902 г.,
починал на 28.01.1967 г., сега с неизвестни адреси,
да се явят в съда като ответници в двуседмичен
срок, считано от обнародването в „Държавен
вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявения от Тошко Йорданов
Николов иск с правно основание чл. 108 ЗС, по
гр.д. № 61/2017 г., както и да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще
им назначи особен представител.
3790
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
31. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания от пенсионни фондове
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Отсрочени данъчни активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви
Общо капитал, резерви и пасиви

В хил. лв.
2016 г.

2015 г.

18 781
34 538
2 186
359
164
81
4 350
60 459

7 968
35 554
1 739
397
195
167
3 596
49 616

637
54
113
333
1 137

581
15
162
347
1 105

6 010
641
38 245
14 426
59 322
60 459

6 010
643
30 171
11 687
48 511
49 616

2016 г.

2015 г.

17 467
1 608
813
125
815
866
2
8
21 704
(2 052)
(29)
(3 844)
(3 885)
(181)
(9 991)
(2 739)
8 974
(900)
8 074
(2)
(2)
8 072

17 197
1 609
915
69
749
8
2
20 549
(1 884)
(14)
(3 550)
(3 385)
(181)
(9 014)
(1 952)
9 583
(963)
8 620
(6)
(6)
8 614

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по проф. схеми
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Други приходи
Други нетни приходи от продажба на ДМА
Общо приходи
Оперативни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Разходи за комисиони на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода

В хил. лв.
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Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2016 г.

Парични потоци от основна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
Плащания към доставчици
Плащания към персонал, осигурителни посредници и осигуровки
Нетни плащания за комисиони, такси и други
Други парични потоци
Нетни парични потоци от основна дейност
Инвестиционна дейност
Нетни парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Постъпления от инвестиции
Плащания за инвестиции
Получени лихви, дивиденти и други
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност
Изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2015 г.

19 522
(1 313)
(8 425)
(506)
(1 064)
8 214

19 057
(1 214)
(7 024)
(439)
(783)
9 597

(104)
38 755
(36 775)
723
2 599
10 813
7 968
18 781

(77)
20 055
(24 919)
789
(4 152)
5 445
2 523
7 968

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви
Основен Премиен Общи Печалби
капитал резерв
целеви и загуби
резерви

Салдо към 1 януари 2015 г.
Всеобхватен доход за годината
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефиниран доход
Общо всеобхватен доход за годината
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.
Всеобхватен доход за годината
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Общо всеобхватен доход за годината
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2016 г.

В хил. лв.
СпециОбщо
ализи- капитал и
рани
специалирезерви
зирани
резерви

6 010

181

468

21 551

9 735

37 945

-

-

(6)

8 620
-

-

8 620
(6)

6 010

181

(6)
462

8 620
30 171

1 952
11 687

8 614
1 952
48 511

-

-

-

8 074

-

8 074

6 010

181

(2)
(2)
460

8 074
38 246

2 739
14 426

(2)
8 072
2 739
59 322

Главен изпълнителен директор:
Финансов директор:
Н. Марев
Ем. Велева
Управител:
А. Димов
31а. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
В хил. лв.
2016 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

116
1 202
1
1
1 322

352
572
255
997
176
769
4 498
5 267
1 316 909

2015 г.
51 705
1 012 714
925
4 720
1 070 064
1 140
4 450
5 590
1 064 474

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2016 г.

2015 г.

20 652
35 285
6 454
3 687
52
66 130
156 228

19 373
4 446
1 228
15 441
40 488
139 193

122 767
100
279 095
345 225

96 127
235 320
275 808

1 694
3 405
222
5 321
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
1 804
Преведени суми на други пенсионни фондове
45 440
Средства на лица, променили осигуряването си от УПФ във фонд на ДОО
22 758
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
17 467
87 469
Общо намаления
92 790
Увеличение на нетните активи за годината
252 435
Нетни активи в началото на годината
1 064 474
Нетни активи в края на годината
1 316 909

27 850
3 143
192
31 185
1 445
36 846
8 379
16 847
63 517
94 702
181 106
883 368
1 064 474

Увеличения
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Други приходи
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Други увеличения
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи

Отчет за паричните потоци

В хил. лв.

2016 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
154 425
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове
77 327
Средства на осигурени лица, прехвърлени от УПФ към фонд на ДОО
(22 934)
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
(17 139)
Получени лихви и дивиденти
24 666
Нетни покупки на финансови активи
(151 353)
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
(344)
Други парични потоци
(1)
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
66 647
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
51 705
Пари и парични еквиваленти в края на годината
116 352
Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
Управител:
А. Димов

2015 г.
137 760
59 281
(5 437)
(16 472)
24 946
(205 520)
(839)
1
(6 280)
57 985
51 705

Финансов директор:
Ем. Велева
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31б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица
2016 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

7 256
118 792
122
10
126 180
77
417
494
125 686

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и наследници и средства, преведени
на НОИ
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

4 112
99 943
94
360
104 509
114
142
256
104 253
В хил. лв.

2016 г.

2015 г.

2 035
3 199
584
361
6 179

1 930
179
391
1 618
4 118

13 249

12 001

13 114
26 363
32 542

11 046
23 047
27 165

175
348
22
545

2 657
279
20
2 956

3
5
1
10
11
21
104
125

383
573
608
564
109
433
253
686

Отчет за паричните потоци

3
4
1
10
13
14
90
104

728
780
586
094
050
115
138
253

В хил. лв.
2016 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ
Средства на осигурени лица, прехвърлени от ППФ към фонд на ДОО
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни парични потоци от операции с инвестиции

В хил. лв.
2015 г.

12 755
(2 453)
(195)
7 541
(1 574)
2 401
(15 295)

2015 г.
11 561
(3 288)
6 266
(1 560)
2 488
(14 072)
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Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

БРОЙ 43
2016 г.
(36)
3 144
4 112
7 256

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
Управител:
А. Димов

2015 г.
(88)
1 307
2 805
4 112

Финансов директор:
Ем. Велева

31в. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица
2016 г.
Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

869
73 264
76
82
74 291
34
151
74 106

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2016 г.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Нетни разходи от сделки с финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени
Изплатени
Преведени
Начислени

средства на осигурени лица и пенсионери
средства към държавния бюджет
суми на други пенсионни фондове
такси и удръжки за пенсионноосигурителната компания

Общо намаления
Изменение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

В хил. лв.
2015 г.
3 796
62 530
66
299
66 691
54
93
66 544
В хил. лв.
2015 г.

1 261
2 391
423
246
4 321
14 905

1 174
87
318
839
2 418
22 548

93
14 998
19 319

214
22 762
25 180

104
265
13
382
346
11
208
810
375
757
562
544
106

1 622
176
12
1 810
7 922
27
113
913
8 975
10 785
14 395
52 149
66 544

10

11
11
7
66
74
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Отчет за паричните потоци

В хил. лв.

2016 г.
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
8 476
Нетни парични потоци от осигурени лица, придобили право на пенсия
(3 863)
Изплатени пенсии
(65)
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни фондове,
нетно
(115)
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
(730)
Получени лихви и дивиденти
1 546
Нетни покупки на финансови активи
(8 154)
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
(22)
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
(2 927)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
3 796
Пари и парични еквиваленти в края на годината
869

2015 г.
17 796
(3 159)
(42)
101
(958)
1 544
(14 260)
(32)
990
2 806
3 796

Главен изпълнителен директор:
Финансов директор:
Н. Марев
Ем. Велева
Управител:
А. Димов
31г. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2016 г.

2015 г.

482
11 349
12
1
11 844
9
32
11 803

386
9 643
9
37
10 075
13
5
10 057

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Oбщо увеличения
Намаления
Разходи за обезценка
Други разходи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

В хил. лв.

2016 г.

2015 г.

192
329
8
68
36
633

182
19
47
155
403

1 502
2 135

1 488
1 891

25
2
27
237
125
362
389
1 746
10 057
11 803

26
2
299
327
280
69
349
676
1 215
8 842
10 057
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Отчет за паричните потоци

В хил. лв.
2016 г.

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Парични потоци, свързани с пенсионери
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
Управител:
А. Димов
3798
2. – Управителният съвет на сдружение „За
едно за Странджа“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете си на 5.07.2017 г. в 11 ч. в седалището
и адреса на управление на сдружението в София,
район „Сердика“, бул. Сливница № 141 – 143, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Светослава Емилова Диновска
като член на управителния съвет; 2. вземане на
решение за приемане на Асен Мариянов Кръстев
за член на сдружението и член на управителния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
освобождаване на Евгени Божидаров Йонов като
председател на управителния съвет на сдружението; 4. вземане на решение за приемане на Асен
Мариянов Кръстев за председател на управителния
съвет на сдружението. Право на глас в общото
събрание могат да упражнят всички лица – членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно независимо
от броя на явилите се членове.
3784
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел спортен клуб „Плувни спор
тове – НОВА“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.07.2017 г.
в 10 ч. в София, бул. Васил Левски № 75 (плувен
басейн), при следния дневен ред: 1. избор на
членове на управителния съвет; 2. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3786

1 272
(7)
(90)
246
(1 321)
(4)
96
386
482

2015 г.
1 209
(79)
237
(2 166)
13
(786)
1 172
386

Финансов директор:
Ем. Велева

1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „К луб по водни
спортове – Димитровград“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание (отчетноизборно) на 19.07.2017 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в Димитровград, ул. Простор № 21,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2016 г.; проект
за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
да вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в Димитровград, ул. Простор
№ 21. 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.
3832
1. – Управителният съвет на сдружение „Чисто
Черно море“ – Царево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
си на 5.07.2017 г. в 11 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението в Царево 8260, ул.
Хан Аспарух № 38, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на Петър
Петров Бъчваров от позицията на председател
на управителния съвет; 2. вземане на решение за
приемане на Милан Милчев Зарев за председател
на управителния съвет на сдружението. Право
на глас в общото събрание могат да упражнят
всички лица – членове на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на явилите се членове.
3783
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