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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

по Док лада за дейност та на Временната
комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 37 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване изпълнението на
процедурата по избор на нов тип боен самолет.
2. Изпраща доклада на Министерството
на отбраната.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 5 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7411

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република
България през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за състоянието
на националната сигурност на Република
България през 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 5 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7412

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 198
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за отбраната и въоръжените сили на

Република България, приет от 44-то Народно
събрание на 27 септември 2017 г.
Издаден в София на 6 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на
27 септември 2017 г.
С § 1 се изменя чл. 79 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България и се въвеждат нови, завишени и
кумулативно приложими изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар на
отбраната“ като най-висш държавен служител
в Министерството на отбраната. Считам, че
новата редакция няма да постигне сочените
от вносителя цели, а именно: преодоляване
на съществуващи неясноти и непълноти в
действащата законова уредба, защото създава
условия за дискриминация спрямо редица категории лица. Нещо повече, новите изисквания
не са гаранция за по-висок професионализъм.
С § 3 от приетия закон се предвижда удостоените с висше военно звание офицери да се
представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната
или определен от него заместник-министър.
По този начин законодателят създава нова
фаза в процедурата за удостояване с висши
военни звания, която се развива пред помощен
орган на Народното събрание с участието на
министъра на отбраната или определен от него
заместник-министър. Това не намира опора в
Конституцията и нарушава баланса между органите за ръководство на отбраната. Съгласно
чл. 100, ал. 2 от Основния закон удостояването с висши военни звания е правомощие
на президента, упражнявано по предложение
на Министерския съвет. Това е споделената
компетентност между правомощията на президента като върховен главнокомандващ и
функциите на правителството по общо ръководство на Въоръжените сили (чл. 100, ал. 1
и чл. 105, ал. 2 от Конституцията). Тя е израз
на взаимодействието между два конституционно определени органа на държавата с оглед
изключително значимите публични функции,
осъществявани от висшия команден състав на
Въоръжените сили.
Представянето пред Комисията по отбрана,
след като е изпълнен фактическият състав на
удостояването с висше военно звание, създава
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усещането, че е самоцелно и единствено провокирано от факта на издадения указ. Освен това
законът не дава отговор на въпроса дали при
всяко удостояване с висше офицерско звание
на един и същи офицер следва да се прави
такова представяне. Това може да доведе до
практическото обезсмисляне на разпоредбата,
ако е необходимо отново да се представят
вече представени лица. Тази неясна разпоредба, в която трудно се разпознава вложеният
смисъл, не допринася за утвърждаването на
правовата държава. Същевременно тя крие
риск от политизиране на висшия команден
състав на Въоръжените сили.
По изложените мотиви и на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 1 и § 3 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет на 27 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
7458

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Постановление № 36 на Министерския
съвет от 2015 г. за финансово подпомагане
на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната
просвета (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2016 г.).
2. Постановление № 308 на Министерския
съвет от 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето
на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците
от I до IV клас (обн., ДВ, бр. 102 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 62 от 2013 г.).
3. Постановление № 186 на Министерския
съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за учениците
от I до VІ клас в държавните и общинските
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училища (обн., ДВ, бр. 71 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 40 и 106 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г.,
бр. 17, 40 и 62 от 2013 г., бр. 47 и 92 от 2014 г.
и бр. 43 и 86 от 2015 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за определяне на
броя на паралелките и групите и на броя
на учениците и на децата в тях, както и за
организиране на индивидуално обучение на
ученик от паралелка;
2. условията и редът за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3
от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО);
3. редът за включване на частните детски
градини и училища в системата на държавно
финансиране;
4. приемането на деца и ученици за безплатно обучение в частните детски градини и
училища, включени в системата на държавно
финансиране;
5. методиката за определяне на максималния размер за събираните средства от
родителите на деца и ученици от частните
детски градини и училища;
6. условията и редът за възстановяване
на неизразходваните средства от държавната
субсидия от частните детски градини и училища, включени в системата на държавно
финансиране;
7. условията и редът за преустановяване
предоставянето на средства от държавния
бюджет на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно
финансиране.
Чл. 2. (1) Със средства от държавния бюджет
се финансират дейностите в системата на пред
училищното и училищното образование за:
1. издръжка на процеса на възпитание и
обучение на децата и учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа
за личностно развитие;
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие;
4. изпълнение на национални програми за
развитие на образованието.
(2) Освен със средства по ал. 1 дейностите
в системата на предучилищното и училищното образование може да се финансират и
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със средства от бюджетите на общините, от
европейски фондове и програми и от собствени приходи на институциите.
(3) Държавните и общинските училища
могат да реализират собствени приходи от
организиране на обучителни курсове срещу
заплащане, в които учениците на същото
училище могат да се включват безплатно.
Г л а в а
в т о р а
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 3. (1) Средствата от държавния бюджет
за издръжка на дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците се разпределят
между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни
и общински училища и детски градини, въз
основа на броя на децата и учениците и на
стандарти за едно дете или ученик, определени
с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Със стандартите по ал. 1 се определя
размерът на средствата за конкретна дейност,
обект на държавна политика за едно дете или
ученик за съответната година, наричани понататък „стандарти“.
(3) Със средства от държавния бюджет по
ал. 1 се финансират изцяло дейностите за:
1. задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до
постъпването им в І клас, осъществявано в
групи в детските градини или училищата;
2. обучението по учебен план от І до ХІІ
клас в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план.
(4) За дейностите по ал. 3 се финансират
разходите за персонал и присъщата издръжка
с изключение на разходите за медицински
персонал.
(5) Със средства от държавния бюджет по
ал. 1 се финансират частично дейностите за:
1. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи
в детските градини;
2. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от 2- до 4-годишна
възраст в групи в детските градини.
(6) За дейностите по ал. 5 се финансират
разходите за персонал с изключение на разходите за медицински персонал.
Чл. 4. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет разпределят получените средства
по чл. 3, ал. 1 между училищата и детските
градини, независимо дали прилагат система
на делегиран бюджет въз основа на утвърдени
от тях формули.
(2) Формулите по ал. 1 се утвърждават
за всяка дейност от Единната бюд жетна
класификация по чл. 14, ал. 2 от Закона за
публичните финанси (ЕБК). В случаите, в
които една дейност се финансира по повече
от един стандарт, първостепенният разпоредител с бюджет може да утвърди обща формула
за дейността или формули за разпределение
на средства по един или повече стандарти в
рамките на дейността.
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Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с
бюджет разпределят по формула 100 на сто от
средствата за съответната дейност, получени
по стандарти за броя на децата и учениците
по данни от националната електронна информационна система за предучилищното и
училищното образование (НЕИСПУО) към
1 януари на текущата годината.
(2) Във формулата по ал. 1 не се включват
средствата от държавния бюджет по чл. 280,
ал. 3, т. 2 – 4 и чл. 282, ал. 4, както и средствата по чл. 282, ал. 21 ЗПУО.
Чл. 6. (1) Минималният размер на добавката за условно постоянни разходи по
чл. 282, ал. 18 ЗПУО се определя ежегодно
с постановлението за изпълнението на държавния бюджет.
(2) В случаите, в които отделни детски
градини или училища към един първостепенен
разпоредител с бюджет получават средства по
повече от една формула, добавката за условно
постоянни разходи се включва само във формулата, по която се разпределя най-голямата
част от средствата, получавани от детските
градини или училищата.
(3) По решение на първостепенните разпоредители с бюджет добавката за условно
постоянни разходи може да не се разпределя
за защитените детски градини и училища.
Чл. 7. Първостепенният разпоредител с
бюджет публикува на интернет страницата
си в двуседмичен срок от утвърждаването на
формулите по чл. 4, ал. 1:
1. утвърдените формули по чл. 282, ал. 6
ЗПУО, вк лючително условията и реда за
разпределение на средствата по отделните
допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. резерва, както и
правилата за промени в разпределението на
средствата между училищата и детските градини при изменение на основните компоненти
на формулата;
2. информаци я за разпределението на
средствата между училища и детски градини
и по компоненти на всяка отделна формула.
Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет определят и утвърждават бюджетите на всяка институция в системата на
предучилищното и училищното образование
в съответствие с разпределението на средствата по стандарти, допълващи стандарти
и нормативи за дете или ученик, определени
с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Заедно с утвърждаването на бюджетите
първостепенните разпоредители с бюджет
предоставят на директорите на институциите
по ал. 1 и информацията по чл. 7.
Чл. 9. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет, тримесечните отчети и
годишния отчет за изпълнението му.
(2) Бюджетите се публикуват в срок до
10 дни от утвърждаването им от първостепенния
разпоредител с бюджет. Тримесечните отчети
се публикуват със срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на изготвяне на отчета.
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Годишният отчет се публикува в срок до
10 дни от определения от първостепенния разпоредител с бюджет срок за представянето му.
(3) При липса на собствена интернет страница институциите по ал. 1 подават информацията за публикуване на интернет страницата
на първостепенния разпоредител с бюджет.
Г л а в а

т р е т а

СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАВНИЯ
ДОСТЪП И ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Чл. 10. (1) Средствата за организиране на
транспорт на децата и учениците по чл. 283,
ал. 2 ЗПУО се предоставят на общините и
се разходват при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените
приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния
транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за
субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони и за издаване
на превозни документи за извършване на
превозите, приета с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г.).
(2) По предложение на министъра на образованието и науката могат да се планират
и предоставят средства от държавния бюджет
за поддръжка на автобуси, предоставени на
детските градини и училищата за осигуряване
на транспорт на деца и ученици по чл. 283,
ал. 2 ЗПУО.
(3) Средствата по ал. 2 се предоставят на
детските градини и училищата, на които са
предоставени за ползване автобусите въз основа на допълващ стандарт, определен с акта
по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
Чл. 11. (1) Средствата от държавния бюджет
за целодневна организация на учебния ден се
разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища,
въз основа на броя на учениците от І до VІІ
клас, обхванати в целодневна организация на
учебния ден при условията на чл. 102, ал. 2
ЗПУО, и на норматив за ученик, определен
с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) С норматива за целодневна организация на учебния ден по ал. 1 се финансират
дейности по:
1. самоподготовка;
2. отдих и спорт;
3. занимания по интереси.
(3) Средствата от държавния бюджет за
целодневна организация на учебния ден се
използват за финансиране на разходи за персонал и за присъща издръжка на дейностите
по ал. 2.
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(4) Средствата по ал. 3 може да се използват и за поевтиняване на обедното хранене на
ученици, включени в целодневна организация
на учебния ден.
(5) Нормативът за целодневна организация на учебния ден може да се диференцира
в зависимост от обективни географски и
демографски характеристики на общината,
определящи различия в средните разходи на
един ученик за осъществяване на дейността.
(6) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюд жет разп редел я т средст вата по а л. 1
между училищата въз основа на формула,
утвърдена при условията и по реда на чл. 282,
ал. 7 – 9 ЗПУО.
Чл. 12. (1) Средствата от държавния бюджет за подпомагане на храненето на децата
в задължително предучилищно образование
и на учениците от I до IV клас в държавните
и в общинските детски градини и училища,
извън средства по чл. 11, ал. 4, се предоставят
въз основа на норматив за дете или ученик,
определен с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Средствата за подпомагане на храненето се разпределят между бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет
въз основа на броя на децата в задължително
предучилищно образование и на учениците от
I до IV клас и на норматива по ал. 1.
Чл. 13. (1) Средствата по чл. 12 се предоставят за осигуряване на закуска, мляко,
зеленчуци и/или плодове на децата от задължителното предучилищно образование в
детските градини и училищата, както и на
учениците от I до IV клас или за подпомагане
на обедното хранене на учениците от I до IV
клас в държавните и в общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се използват
за допълване на средствата по чл. 11, ал. 4 за
обедно хранене на учениците от I до IV клас
в целодневна организация на учебния ден.
Чл. 14. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят пълния размер на
средствата за подпомагане на храненето по
чл. 12 между детските градини и училищата
пропорционално на броя на децата и учениците
въз основа на заявка по образец съгласно приложение № 1, подадена не по-късно от 15 декември на предходната бюджетна година.
(2) При промяна в броя на децата в задължително предучилищно образование или
учениците от I до IV клас, за които детските
градини и училищата получават средства по
реда на ал. 1, първостепенният разпоредител
с бюджет може да извърши промени в разпределението на средствата за подпомагане
на храненето за периода 15 септември – 31 декември на текущата бюджетна година.
Чл. 15. (1) Средствата, предоставени за
подпомагане на храненето, се разходват само
за присъстващите в групите за задължително
предучилищно образование деца и за присъстващите в клас ученици от I до IV клас.
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(2) Неизразходваните средства за подпомагане на храненето в края на годината
остават в преходен остатък по бюджетите на
училищата и детските градини при запазване
на целевия им характер.
Чл. 16. (1) Общата подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците, осигурявана
от детските градини и училища за дейностите
съответно по чл. 178, ал. 1, т. 1 – 9 и т. 11 – 14
ЗПУО, се финансира за сметка на:
1. средствата за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците
и за целодневна организация на учебния ден;
2. целеви средства от държавния бюджет;
3. европейски фондове и програми;
4. други приходи на училищата и детските
градини.
(2) За дейности за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, финансирани от европейски фондове и програми, не
се осигуряват средства от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Средствата от държавния бюджет
за занимания по интереси, организирани от
центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на центровете по чл. 49,
ал. 3 и 4 ЗПУО, се предоставят въз основа на
утвърдена годишна програма и норматив за
изпълнението є, определен с акта по чл. 282,
ал. 1 ЗПУО.
(2) Нормативът по ал. 1 се определя в годишен размер в зависимост от броя на учениците в дневна, самостоятелна, индивидуална
и комбинирана форма на обучение, както и в
дуална система на обучение в общината към
1 януари на съответната година по данни
от НЕИСПУО и от минимален брой часове
преподавателска работа за учебна година
съгласно приложение № 2.
(3) Със средствата по ал. 1 се финансират
изцяло или частично разходите за персонал
и за присъща издръжка за осъществяване на
дейностите за занимания по интереси, включени в годишната програма.
Чл. 18. (1) Средствата по чл. 17, ал. 1 се
предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи центровете
за подкрепа за личностно развитие по § 18,
ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО.
(2) Извън средствата от държавния бюджет
заниманията по интереси, организирани в
центровете по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, се финансират с допълнителни средства от бюджета
на първостепенния разпоредител с бюджет
или със собствени приходи на институцията.
Чл. 19. (1) На община с един център по § 18,
ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО, осигуряващ дейности
за занимания по интереси, се предоставят
средства в размер, определен с норматива
по чл. 17, ал. 2.
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(2) За втори и следващ център по § 18,
ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО, финансирани от един
първостепенен разпоредител с бюджет, се
предоставят по 50 на сто от размера на норматива по чл. 17, ал. 2.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет
разпределя получените средства от държавния бюджет между центровете за подкрепа
за личностно развитие, за които е получено
финансиране по ал. 1 и 2, при условия и по
ред, определени от него.
Чл. 20. (1) Годишната програма по чл. 17,
ал. 1 се разработва от директора на центъра
за подкрепа за личностно развитие за календарна година и обхваща дейностите на
институцията от две последователни учебни
години, изпълнявани в периода от 1 януари
до 31 декември на съответната година.
(2) Годишната програма се разработва в
срок до 31 октомври на предходната календарна
година по образец съгласно приложение № 3.
(3) Годишната програма се съгласува от
първостепенния разпоредител с бюджет и се
внася за утвърждаване в съответното регионално управление на образованието в срок до
1 декември на предходната календарна година.
(4) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава годишната
програма на центъра за подкрепа за личностно
развитие, когато отговаря на изискванията за
минималния брой часове преподавателска работа за учебна година съгласно приложение № 2.
Чл. 21. (1) Регионалното управление на
образованието изготвя обобщена информация
за утвърдените годишни програми за центровете за подкрепа за личностно развитие,
получаващи средства от държавния бюджет,
по общини.
(2) Информацията по ал. 1 се представя в
Министерството на образованието и науката
в срок до 20 декември на предходната година,
за която се отнася.
Чл. 22. (1) Отчитането на резултатите от
изпълнението на годишните програми се
извършва ежегодно от директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие
след приключване на календарната година с
отчет по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отчетът се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се представя за
утвърждаване от началника на съответното
регионално управление на образованието в
срок до 20 януари на следващата година.
Чл. 23. (1) Регионалното управление на
образованието изготвя обобщен доклад за
изпълнението на годишните програми на центровете за подкрепа за личностно развитие,
получаващи средства от държавния бюджет,
който се представя в Министерството на
образованието и науката в срок до 31 януари
на следващата година.
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(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. обща информация за постигане на поставените цели при изпълнението на годишните програми от центровете за подкрепа за
личностно развитие в областта;
2. информация по общини и по институции
за непроведени изяви, неусвоени средства и
неизпълнен минимален брой часове преподавателска работа съгласно приложение № 2
и за причините за това;
3. изводи и предложения.
(3) Копие от доклада се изпраща на финансиращия орган в срока по ал. 1.
Чл. 24. Предоставяните за съответната
година средства по чл. 17, ал. 1 се намаляват:
1. с размера на неизразходваните средства,
получени от държавния бюджет през предходната година;
2. при неизпълнение на минималния брой
часове по годишната програма съгласно приложение № 2 – със сума, пропорционална на
процента на неизпълнението спрямо минималния брой часове.
Чл. 25. Средствата от държавния бюджет за
занимания по интереси, организирани от центровете по чл. 49, ал. 4 ЗПУО, се предоставят
въз основа на норматив в размер, определен
с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
Чл. 26. Общата подкрепа за личностното
развитие на децата и учениците, осигурявана
от центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, се финансира
за сметка на:
1. средства от държавния бюджет;
2. европейски фондове и програми;
3. други приходи на центровете за подкрепа
за личностно развитие.
Чл. 27. Средствата от държавния бюджет за
логопедична работа, организирана от центрове
за подкрепа за личностно развитие, се предоставят въз основа на нормативи в размери,
определени с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
Чл. 28. За финансиране на дейностите
по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, изпълнявани от
Националния дворец на децата, се прилагат
съответно чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 18, чл. 20 – 24
и чл. 26.
Чл. 29. Средствата от държавния бюджет
по чл. 27 се предоставят на първостепенните
разпоредители с бюджет, финансиращи центровете за подкрепа за личностно развитие
по § 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.
Чл. 30. (1) Средствата от държавния бюджет
за осигуряване на общежитие се разпределят между първостепенните разпоредители
с бюджет въз основа на броя на учениците,
настанени в общежитието, и норматив за ученик, определен с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата по ал. 1 между
центровете по чл. 49, ал. 3 ЗПУО и училищата, осигуряващи общежитие, въз основа на
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формула, утвърдена при условията и по реда
на чл. 282, ал. 7 – 9 ЗПУО.
(3) Със средствата по ал. 1 се финансират
изцяло или частично разходите за персонал и
присъща издръжка за дейностите по настаняване на ученици, самоподготовка, консултации
по учебни предмети и индивидуална работа
с ученици, осъществявани от общежитията.
Чл. 31. За ползване на общежитие, осигурявано от институциите по чл. 30, ал. 2,
които се финансират от общинския бюджет,
може да се събират такси при условията и по
реда на Закона за местните данъци и такси.
Чл. 32. (1) За ползване на общежитие,
осигурявано от институциите по чл. 30, ал. 2,
които се финансират от държавния бюджет,
учениците може да заплащат наем.
(2) Месечният размер на наема се определя
от директора като разлика между извършените
разходи за дейността на общежитието и получените средства по чл. 30, ал. 2, разделени на
броя на учениците, настанени в общежитие.
(3) Условията и редът за заплащане на
наема по ал. 1 от учениците се определят със
заповед на директора на училището.
Чл. 33. (1) Средствата от държавния бюджет
за ученически стипендии се разпределят по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет въз основа на броя на учениците в
дневна, индивидуална и комбинирана форма
на обучение, както и в дуална система на
обучение със завършено основно образование, и на норматив за един ученик в размер,
определен с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) В броя на учениците по ал. 1 се включват и учениците по чл. 130, ал. 2 и чл. 131,
ал. 2 ЗПУО.
Чл. 34. Средства от държавния бюджет за
изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални
образователни потребности се предоставят за:
1. оценка на индивидуалните потребности на
децата и учениците, методическо подпомагане
на екипите за подкрепа за личностно развитие
и обучение на помощниците на учителя в
детската градина или в училището, извършвани от регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование;
2. ресурсно подпомагане;
3. създаване на условия за приобщаване на
децата и учениците в училищата и в детските
градини.
Чл. 35. (1) Средствата от държавния бюджет
за дейностите по чл. 34, т. 1 се разпределят
между регионалните центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование въз
основа на формула, утвърдена при условията
и по реда на чл. 282, ал. 7 – 9 ЗПУО.
(2) За дейностите по чл. 34, т. 1 се финансират разходите за персонал и присъщата
издръжка.
Чл. 36. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по чл. 34, т. 2 се разпределят между бюджетите на първостепенните
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разпоредители с бюджет въз основа на броя
на децата и учениците, получаващи ресурсно
подпомагане, по данни от НЕИСПУО към
1 януари на текущата година и норматив за едно
дете или един ученик на ресурсно подпомагане, определен с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет
разпределя получените средства по ал. 1 между детските градини и училищата въз основа
на броя на децата и учениците, получаващи
ресурсно подпомагане.
(3) Когато ресу рсното подпомагане не
се извършва от детската градина или училището, първостепенни ят разпоредител с
бюджет предоставя средствата на център за
подкрепа за личностно развитие, на център
за специална образователна подкрепа, на
регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование или на лицата
по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално
подпомагане, на които е възложено да осигурят ресурсно подпомагане при условията
на чл. 283, ал. 4 – 7 ЗПУО.
(4) В случаите, в които училището или
детската градина, осигуряващо ресурсно подпомагане, не разполага с всички необходими
за изпълнение на дейността педагогически
специалисти и ангажира специалист по споразумение с друга институция, то предоставя
като трансфер на институцията, към която е
назначен специалистът, 16,5 на сто от норматива за дете или ученик по ал. 1.
(5) За дейностите по чл. 34, т. 2 се финансират разходите за персонал и присъщата
издръжка.
Чл. 37. (1) Средствата от държавния бюджет
за дейностите по чл. 34, т. 3 се разпределят
между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на
децата и учениците, получаващи ресурсно
подпомагане, които се обучават в детските
градини и училищата, по данни от НЕИСПУО
към 1 януари на текущата година и норматив
за едно дете или един ученик за създаване на
условия за приобщаващо образование, определен с акта по чл. 282, ал. 1 ЗПУО.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по ал. 1
между финансираните от него училища и
детски градини въз основа на броя на децата
и учениците, получаващи ресурсно подпомагане, които се обучават в детските градини
и училищата.
(3) За дейностите по чл. 34, т. 3 се финансират разходи за:
1. създаване на подкрепяща среда;
2. допълнителни възнаграждения на персонала за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности и свързаните с
тях осигурителни плащания, когато това е
уредено в колективен трудов договор и/или
във вътрешните правила за работната заплата;
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3. участие на външни специалисти в екипи за подкрепа за личностно развитие при
извършването на оценка на индивидуалните
потребности на децата и учениците в детските
градини и училища.
Чл. 38. (1) Средства за обучение в индивидуални учебни часове на ученици, настанени в болница, осъществявано от болнични
учители по реда на чл. 111, ал. 5, т. 1 ЗПУО,
се предоставят на училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие чрез
бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
въз основа на утвърден от министъра на
образованието и нау ката брой болнични
учители в училища и центрове за подкрепа
за личностно развитие по предложение на
началника на регионалното управление на
образованието.
(3) Средства за обучение в индивидуални учебни часове на ученици, настанени в
болница, осъществявано по реда на чл. 111,
ал. 5, т. 2 и 3 ЗПУО, се предоставят от бюджета на Министерството на образованието
и науката по бюджета на училището или
центъра за подкрепа за личностно развитие
въз основа на отчетен брой часове, потвърден
от началника на съответното регионално
управление на образованието.
(4) Редът за предоставяне и конкретният
размер на средствата по ал. 2 и 3 се определят
със заповед на министъра на образованието
и науката.
Чл. 39. Дейностите по рехабилитация и
предоставяне на обу чение по специалните
у чебни предмети за у чениците със сензорни
увреж дания се извършват в институциите,
осигуряващи съответната допълнителна подкрепа в рамките на средствата по чл. 34, т. 2.
Ч л. 4 0. С ъ с с редс т ва о т делег и ра н и я
бюд жет на инстит у циите в системата на
предучилищното и училищното образование,
които са с нецелеви характер, може да се
финансират и други дейности за подпомагане
на равния достъп и подкрепа за личностно
развитие, както и да се допълва финансирането на дейности, за които са осигурени
целеви средства от държавния бюджет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ Н А ДЕТСК ИТЕ
Г РА Д И Н И, У Ч И Л И Щ АТА И Ц ЕН Т РО ВЕТЕ ЗА ПОДК РЕП А ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
Чл. 41. (1) Средства от държавния бюджет
за подобряване на материалната база на
училищата, детските градини и центровете
за подкрепа за личностно развитие се предоставят чрез бюджета на първостепенните
разпоредители с бюджет като част от утвърдените капиталови разходи или целева
субсидия за капиталови разходи, и/или като
допълващ стандарт за материалната база.
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(2) Средствата от държавния бюджет за
подобряване на материалната база, които са
част от утвърдените капиталови разходи или
целева субсидия за капиталови разходи, се
разпределят от първостепенния разпоредител с
бюджет въз основа на инвестиционна програма.
(3) Средствата от държавния бюджет за
подобряване на материалната база, предоставени въз основа на допълващ стандарт, се
разпределят между училищата и центровете
за специална образователна подкрепа в зависимост от броя на учениците, обучаващи се
в дневна форма или дуална система на обучение по данни от НЕИСПУО към 1 януари
на текущата годината.
Чл. 42. (1) Средствата от държавния бюджет за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти са включени
в средствата за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците
и се планират като разход по бюджетите на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие по чл. 49,
ал. 3 ЗПУО.
(2) Средствата за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от
държавния бюджет за центровете за подкрепа
за личностно развитие са част от норматива
по чл. 17, ал. 2.
Чл. 43. (1) Средствата от държавния бюджет
за възстановяване на разходите за транспорт
или за наем по чл. 219, ал. 5 ЗПУО се определят ежегодно със закона за държавния
бюджет по бюджета на Министерството на
образованието и науката.
(2) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет в срок до 31 януари подават в Министерството на образованието и науката
информация:
1. за необходимите средства по ал. 1 за
възстановяване на разходите за транспорт
на педагогическите специалисти по образец
съгласно приложение № 5;
2. за необходимите средства по ал. 1 за
възстановяване на разходите за наем на педагогическите специалисти по образец съгласно
приложение № 6.
(3) Министърът на образованието и науката въз основа на подадената информация по
ал. 2 изготвя разпределение на средствата по
ал. 1 между първостепенните разпоредители
с бюджет, което публикува на интернет страницата на Министерството на образованието
и науката.
Чл. 44. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет разпределят средствата по чл. 43,
ал. 3 между институциите, които финансират,
въз основа на данните в приложения № 5 и 6.
(2) Директорите на държавните и общинските институции подават информацията по
ал. 1 въз основа на утвърдени от тях поименни
списъци на лицата, на които ще се възстановяват средства за наем, на пътуващите лица,
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както и за вида на използвания транспорт
и специализиран превоз, след подаване на
заявление от служителите.
Чл. 45. Средствата по чл. 43, ал. 3 могат
да се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на
държавните и общинските институции и за
заплащане на организирания от тях специализиран превоз.
Чл. 46. Останалите в преходен остатък по
бюджетите на държавните и общинските институции средства запазват целевия си характер
и се ползват за възстановяване на разходите
за транспорт или наем по чл. 219, ал. 5 ЗПУО
и през следващата бюджетна година.
Г л а в а

п е т а

СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
Чл. 47. (1) Средствата за националните
програми за развитие на образованието се
планират по бюджета на Министерството на
образованието и науката и се разходват при
условия и по ред, определени в съответната
национална програма.
(2) Министърът на образованието и науката
при необходимост може да извършва компенсирани промени на одобрените средства
по национални програми и между отделните
модули по всяка програма при запазване на
целите и обхвата на отделните програми.
(3) При недостиг на средства за изпълнението на национална програма за развитие на
образованието министърът на образованието
и науката може да предложи на министъра
на финансите увеличение на разходите по
програмата за сметка на други разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката, в т.ч. за сметка на освободени средства от прилагането на чл. 282, ал. 13 ЗПУО.
Чл. 48. (1) Националните програми за
развитие на образованието съдържат:
1. цели, дейности и очаквани резултати;
2. условия и ред за участие;
3. допустими бенефициенти;
4. условия и ред за финансиране и допустими разходи;
5. срок на изпълнение и бюджетните години,
през които ще се извършват разходи по нея;
6. правила за отчитане и оценка на изпълнението.
(2) В 10-дневен срок от одобряването на
националната програма Министерството на
образованието и науката я публикува на интернет страницата си.
Чл. 49. Ежегодно в срок до 15 април министърът на образованието и науката изготвя
и публикува на интернет страницата си отчет
за изпълнението на националните програми
за развитие на образованието за предходната
година.
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Г л а в а

ш е с т а

ПРОМЕНИ В УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ И
ПО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НА ОБЩИНИТЕ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
ПРИ ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 50. (1) Министърът на образованието
и науката въз основа на данните за броя на
децата и учениците от НЕИСПУО в срок до
31 март на текущата година предлага на министъра на финансите да извърши промени
по и между бюджетите на министерствата,
финансиращи училища и детски градини, и по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за текущата година за
разликата между броя на децата и учениците
по НЕИСПУО и броя на децата, въз основа
на които са разчетени средствата, разпределени по стандарти, допълващи стандарти и
нормативи на едно дете или един ученик.
(2) Недостигът на разпределени средства по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет в резултат от по-ниския разчетен
брой на децата и учениците от броя на децата
и учениците по НЕИСПУО се осигурява за
сметка на бюджета на Министерството на
образованието и науката по реда на чл. 110,
ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).
(3) Освободените разпределени средства по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет в резултат от по-високия разчетен
брой на децата и учениците от броя им по
НЕИСПУО се предоставят по бюджета на
Министерството на образованието и науката
и могат да се използват за финансиране на
недостига на други средства в системата на
образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4,
чл. 111, ал. 1 и чл. 112 ЗПФ.
Г л а в а

с е д м а

ФИНАНСОВО ОСИГ УРЯВАНЕ НА БЕЗП Л АТНО ОБУ ЧЕНИЕ ПО БЪЛГА РСК И
ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ЗА КОИТО
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН
Чл. 51. (1) На пребиваващите в страната
деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст, независимо от тяхното
гражданство, се осигурява безплатно обучение
по български език.
(2) На децата и учениците, търсещи или
получили международна закрила в страната
по реда на Закона за убежището и бежанците,
при необходимост се осигурява допълнително
обучение по български език.
(3) Обучението по български език на деца
и ученици по ал. 1 и 2 се осъществява при
условията и по реда, определени в държавния
образователен стандарт за усвояването на
българския книжовен език.
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Чл. 52. Средства за провеждане на обучението по чл. 51, ал. 1 и 2 се планират по
бюджета на Министерството на образованието
и науката и се предоставят по бюджета на
детската градина, съответно на училището,
което провежда обучението, въз основа на
норматив за проведена педагогическа ситуация, съответно проведен учебен час, определен
със заповед на министъра на образованието
и науката, и отчет за проведените часове,
подаден от директора чрез началника на
регионалното управление на образованието.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
БРОЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И
БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА
В ТЯХ
Чл. 53. Броят на децата в групите в детските градини и на учениците в паралелките в училищата се определя с нормативи
за минимален и максимален брой съгласно
приложение № 7.
Чл. 54. (1) Броят на групите в детските
градини се определя в началото на учебната
година, като броят на децата в съответната
възрастова група се раздели на норматива за
максимален брой на децата съгласно приложение № 7.
(2) Втора и следваща група се образуват, при
условие че предходната група или предходните
групи са формирани с максималния брой деца
и е налице остатък, равен на минималния
брой деца в група съгласно приложение № 7.
(3) При определяне на броя на групите
при условията на ал. 2 децата се разпределят
равномерно в тях.
Чл. 55. При недостатъчен брой деца за
образуване на групите в детските градини в
съответствие с чл. 54 се допуска формирането
на смесени групи с деца на различна възраст,
както следва:
1. една група – при минимален брой деца,
равен на норматива за минимален брой съгласно приложение № 7;
2. две групи – при минимален брой деца във
всяка от тях, равен на норматива за минимален брой в група съгласно приложение № 7.
Чл. 56. (1) Посещението на децата в група
се отчита чрез показателя „средна месечна
посещаемост“. Средната месечна посещаемост се изчислява, като сумата от броя на
присъствалите деца за всеки работен ден
от съответния месец се раздели на броя на
работните дни.
(2) Броят на децата, изчислен на базата на
средна месечна посещаемост, не може да е
по-малък от минималния брой деца в група
съгласно приложение № 7.
(3) Когато за период от три последователни
месеца средната месечна посещаемост на децата в отделните възрастови групи се намали
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под определения минимален брой деца в група,
групите могат да се разформират и се сливат
с останалите при спазване на нормативите
за минимален и максимален брой съгласно
приложение № 7.
(4) При определяне на средната месечна
посещаемост не се включва времето от 24 декември до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, както и времето на епидемичен взрив и
грипна епидемия в детската градина.
Чл. 57. След определянето на броя на групите броят на децата в групите може да се
завиши с до 2 деца в група над максималния
съгласно приложение № 7 с изключение на
броя на децата в яслените групи.
Чл. 58. (1) В детските градини, прилагащи
система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от
директора на детската градина при спазване
на тази наредба, на държавния образователен
стандарт за предучилищното образование
и на държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие.
(2) Когато детската градина не прилага
система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от
първостепенния разпоредител с бюджет при
спазване на нормативните актове по ал. 1.
Чл. 59. При недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина
с решение на общинския съвет в населено
място може да се формира само една група
в детска градина с минимум 6 деца, когато
групата е единствена за населеното място.
Чл. 60. (1) Броят на групите за занимания
по интереси в центровете за подкрепа за лич
ностно развитие и в Националния дворец на
децата, прилагащи делегиран бюджет, се определя от директора в началото на учебната
година при наличие на минимален брой деца
и ученици съгласно приложение № 7 и при
спазване изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване
на детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(2) В случаите, когато центърът за подкрепа
за личностно развитие не прилага делегиран бюджет, броят на групите се определя
от първостепенния разпоредител с бюджет
при спазване на изискването за наличие на
минимален брой деца и ученици съгласно
приложение № 7.
Чл. 61. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната
година, като броят на учениците от съответния
клас се раздели на норматива за максимален
брой на учениците съгласно приложение № 7.
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(2) Втора и следваща паралелка се формират, при условие че предходната паралелка
или предходните паралелки са формирани с
максималния брой ученици и е налице остатък, равен на минималния брой ученици
съгласно приложение № 7.
(3) При определянето на броя на паралелките по реда на ал. 2 учениците се разпределят
равномерно в тях с изключение на паралелките,
в които се обучават ученици със специални
образователни потребности, в които броят
на учениците може да е по-малък от този в
останалите паралелки.
(4) При определянето на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се
завиши с до:
1. двама ученици в паралелките в начален
етап, когато паралелките са повече от една
в клас;
2. трима ученици в паралелките в начален
етап, когато паралелката е единствена в класа;
3. трима ученици в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален
етап.
(5) В особени случаи при определяне на
броя на паралелките броят на учениците в тях
може да се завиши и над стойностите по ал. 4
след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение
на директора на училището.
Чл. 62. Броят на паралелките в училищата,
както и броят на учениците в тях се определят
от директора при спазване на разпоредбите на
тази наредба и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 63. (1) При недостатъчен брой ученици
за формиране на паралелките в неспециализираните и в специализираните училища в
съответствие с чл. 61 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка – при минимален брой
ученици, равен на норматива за минимален
брой съгласно приложение № 7;
2. две паралелки – при минимален брой
13 ученици – за паралелките в I клас, и 15 ученици – за паралелките в първия от класовете
на прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием, както
и на първи и на втори гимназиален етап на
средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в I клас, и 20 ученици – за паралелките в първия от класовете
на прогимназиалния етап на основното образование при училищен план-прием, както
и на първи и на втори гимназиален етап на
средното образование.
(2) При формиране на паралелките по реда
на ал. 1, т. 3 учениците се разпределят рав-
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номерно в тях с изключение на паралелките,
в които се обучават ученици със специални
образователни потребности, в които броят
на учениците може да е по-малък от този в
останалите паралелки.
Чл. 64. При недостатъчен брой ученици
за формиране на паралелките в специалните
училища в съответствие с чл. 61 паралелките се
формират, като броят на учениците във всяка
от тях е равен на норматива за минимален
брой съгласно приложение № 7.
Чл. 65. (1) Когато в IX и X клас в неспециализираните училища в дневна форма на
обучение или в обучение чрез работа (дуална
система на обучение) броят на учениците в
паралелките се намали под норматива за
минимален брой при обучение по училищни
учебни планове, разработени върху еднакви
рамкови или типови учебни планове, учениците се разпределят меж ду останалите
паралелки, обучавани по училищни учебни
планове, разработени върху същия рамков
или типов учебен план, или се сливат в една,
ако паралелките са само две.
(2) Когато няма възможност за разпределяне
или сливане по ал. 1, учениците се преместват в друго училище, освен ако не положат
съответните приравнителни изпити, за да
продължат обучението си в същото училище,
по учебен план, разработен върху различен
рамков или типов учебен план.
(3) Когато няма възможност за разпределяне или сливане по ал. 1 или за преместване по ал. 2, както и когато в IX и X клас
при обучение по училищни учебни планове,
разработени върху различни рамкови учебни
планове, учениците преминават в друга форма
на обучение при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за
организацията на дейностите в училищното
образование.
(4) Когато в IX и X клас в неспециализираните училища броят на учениците в паралелка
за обучение за придобиване на професионална
квалификация по специалност от професия,
която е единствена в страната, се намали под
норматива за минимален брой, паралелката
се запазва.
(5) В класовете от втория гимназиален
етап на средно образование паралелките в
неспециализираните училища могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.
Чл. 66. (1) Когато в IX и X клас в специализираните училища броят на учениците
в паралелките се намали под норматива за
минимален брой при обучение по училищни
учебни планове, разработени върху еднакви
рамкови или типови учебни планове, учениците се разпределят меж ду останалите
паралелки, обучавани по училищни учебни
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планове, разработени върху същия рамков
или типов учебен план, или се сливат в една,
ако паралелките са само две.
(2) Когато в IX и X клас в специализираните
училища броят на учениците в паралелка за
обучение за придобиване на професионална
квалификация по специалност от професия
или профил, които са единствени в страната,
се намали под норматива за минимален брой,
паралелката се запазва.
(3) В класовете от втория гимназиален етап
на средно образование паралелките в специализираните училища могат да съществуват
при минимален брой 13 ученици.
Чл. 67. (1) Когато броят на учениците в
паралелките в неспециализираните училища
се намали под норматива за минимален брой:
1. при вечерна форма на обучение под
18 ученици – паралелките се разформират
и учениците преминават в задочна форма
на обучение (при условие че в училището е
организирана такава и учениците отговарят
на изискванията за обучение в такава форма)
или в самостоятелна форма на обучение;
2. при задочна форма на обучение под
15 ученици – паралелките се разформират и
учениците се преместват в паралелка по същия
профил, съответно по същата специалност от
професия, в друго училище или преминават
в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато няма възможност за промени по
ал. 1, т. 1, учениците се преместват в паралелка
в друго училище по същия профил, съответно
по същата специалност от професия, освен
ако при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование не
положат съответните приравнителни изпити, за да продължат обучението си в същото
училище, по учебен план, разработен върху
различен рамков или типов учебен план.
Чл. 68. (1) Изключения от минималния брой
на децата в групите и съответно на учениците
в паралелките се допускат:
1. в защитените детски градини и училища;
2. в неспециализирани и специализирани
училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в неспециализирани и специализирани
училища при формиране на паралелки с не
по-малко от 10 ученици от два класа;
4. в специални училища, когато броят на
учениците в паралелка е по-малко от норматива
за минимален брой съгласно приложение № 7;
5. в паралелките за обучение по защитените от държавата специалности от професии,
включени в Списъка по чл. 6а, ал. 2 от Закона
за професионалното образование и обучение.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2 – 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган,
ако са осигурени допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност,
при условията на ал. 3 – 6.
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(3) Средствата по ал. 2 задължително се
включват в бюджетите на училищата, за които
първостепенният разпоредител с бюджет е
разрешил формирането на паралелки с брой
на учениците под минималния.
(4) Минималният размер на допълнителните средства за неспециализираните и за
специализираните училища в случаите по
ал. 1, т. 2 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно
приложение № 7 и действителния брой на
учениците в паралелка се умножи със:
1. не по-малко от 40 на сто от размера
на съответния стандарт, когато общият брой
на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища е до 40 ученици;
2. не по-малко от 20 на сто от размера
на съответния стандарт, когато общият брой
на учениците в паралелките в I – VII клас
на неспециализираните училища и на училищата по културата и по изкуствата е от 41
до 80 ученици;
3. не по-малко от 20 на сто от размера на
съответния стандарт, когато общият брой на
учениците в паралелките в VIII – ХII клас
на неспециализираните и специализираните
училища с изключение на спортните училища
е до 80 ученици.
(5) Когато общият брой на учениците
надвишава определения в ал. 4, т. 2 и 3,
допълнителни средства извън определените
по стандарти се осигуряват по преценка на
финансиращия орган, ако това е необходимо.
Размерът на допълнителните средства се
определя от финансиращия орган.
(6) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се
определя, като разликата между норматива за
минимален брой съгласно приложение № 7 и
действителния брой на учениците в паралелка
се умножи със:
1. не по-малко от 60 на сто от размера
на съответния стандарт, когато общият брой
на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища и във всички
класове на специалните училища е до 40
ученици;
2. не по-малко от 40 на сто от размера
на съответния стандарт, когато общият брой
на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища и във всички
класове на специалните училища е от 41 до
80 ученици;
3. не по-малко от 40 на сто от размера на
съответния стандарт, когато общият брой на
учениците в паралелките в VIII – ХII клас на
неспециализираните училища и във всички
класове на спортните и специалните училища
е до 80 ученици;
4. не по-малко от 80 на сто от размера на
съответния стандарт за издръжка на обучени-
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ето на ученик по специалност от професията,
когато учениците в паралелките в VIII – ХII
клас на неспециализираните училища осъществяват обучение по защитени от държавата
специалности от професии.
(7) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения
в ал. 6, т. 2 и 3, допълнителни средства извън
определените по стандарти се осигуряват по
преценка на финансиращия орган, ако това
е необходимо. Размерът на допълнителните
средства се определя от финансиращия орган.
(8) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на училището,
към което се прилага становище на началника
на съответното регионално управление на
образованието.
Чл. 69. (1) Паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани и спортни училища
може да се формира в особени случаи след
разрешение на началника на регионалното
управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване
на учебния процес извън определените по
стандарти за съответната дейност.
(2) За училищата, за които министърът на
образованието и науката не е първостепенен
разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1
се издава по мотивирано искане на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя
на ведомството, което финансира училището,
за осигуряване на допълнителните средства
по ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът
на образованието и науката е първостепенен
разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1
се издава по мотивирано искане на директора
на училището.
(5) Паралелка с по-малко от 10 ученици в
училище по изкуствата може да се формира
в особени случаи по мотивирано искане на
директора на училището, с разрешение на
министъра на културата, ако са осигурени
допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност.
Чл. 70. (1) Броят на групите в общежитията се определя в началото на учебната
година, като броят на учениците се раздели
на норматива за максимален брой съгласно
приложение № 7. Нова група се образува при
остатък от 18 и повече ученици.
(2) При недостатъчен брой ученици за формиране на групите в съответствие с ал. 1 се
формират две групи при брой на учениците
във всяка от тях, равен на минималния брой
съгласно приложение № 7.
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(3) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може да е
под определения минимален брой съгласно
приложение № 7, но не по-малко от 15.
Чл. 71. (1) Броят на групите за целодневна
организация на учебния ден в неспециализираните, специализираните и в специалните
училища се определя в началото на учебната
година, както следва:
1. за учениците от I до VII клас, когато
задължителните и избираемите учебни часове
се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а
часовете за самоподготовка – след обяд, като
се раздели броят на учениците на норматива
за максимален брой съгласно приложение
№ 7 и се формират самостоятелни или сборни
групи; нова група в неспециализираните и
специализираните училища се образува при
остатък 16, а в специалните училища – при
остатък 8 и повече ученици;
2. съчетаване на задължителните и избираемите учебни часове и самоподготовка в
смесен блок сутрин и следобед се допуска само
за учениците от I до IV клас за паралелки с
брой на учениците, по-голям от норматива за
минимален брой съгласно приложение № 7.
(2) При определяне броя на групите по
ал. 1, т. 1 нормативът за максимален брой
съгласно приложение № 7 може да се завиши,
но с не повече от 10 на сто.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 броят на учениците в група може да се определи и над
норматива за максима лен брой съгласно
приложение № 7, но с не повече от 10 на сто.
(4) При недостатъчен брой ученици за образуване на групи по ал. 1, т. 1 в неспециализираните училища при спазване на норматива
за максимален брой съгласно приложение № 7
две групи се формират при минимален брой
16 ученици във всяка от тях.
(5) Когато групата за целодневна организация на учебния ден в неспециализираните
училища е единствена в населеното място,
броят на учениците може да е под определения
минимален брой съгласно приложение № 7,
но не по-малко от 10.
(6) Учениц и т е, форм и ра щ и г ру п и т е в
общежитията, не се включват в групите за
целодневна организация на учебния ден на
училищата.
(7) Групите за целодневна организация
на учебния ден в училищата за ученици с
увреден слух или с нарушено зрение се формират само за учениците, които не нощуват
в общежитията.
Чл. 72. Броят на групите в центровете за
подкрепа за личностно развитие, които организират дейности, свързани с развитие на
интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта, се определя, като броят
на децата/учениците се раздели на норматива
съгласно приложение № 7.
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ДЕЛЕНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ
Раздел I
Делене на паралелките на групи за придобиване на общообразователна или на профилирана подготовка
Чл. 73. (1) При обучението за придобиване
на общообразователна или на профилирана
подготовка паралелките може да се делят на
две групи:
1. по чужди езици:
а) в I – IV клас – над 21 ученици в паралелка; при паралелки, в които учениците изучават
различни чужди езици, група се образува при
най-малко 10 ученици, ако този език не се
изучава в други паралелки от същия клас;
б) в класовете извън посочените в буква
„а“ – над 25 ученици в паралелка; при паралелки, в които учениците изучават различни
чужди езици, група се образува при най-малко
10 ученици, ако този език не се изучава в
други паралелки от същия клас;
в) VIII клас не се дели на групи;
2. за лабораторни упражнения по химия и
опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование – над
25 ученици в паралелка;
3. по компютърно моделиране, информатика и информационни технологии – с минимум
8 ученици в група;
4. по технологии и предприемачество – над
23 ученици в паралелка; сборни групи, образувани от един и същ клас, не могат да са с
по-малко от 13 и повече от 15 ученици.
(2) Паралелките, формирани по чл. 68, не
се делят на групи при провеждане на обучението по чужди езици.
(3) Когато броят на учениците е недостатъчен за делене на паралелките на групи
при обучението по чужди езици по реда на
ал. 1, се разрешава формирането на сборни
групи от учениците на един и същ клас при
минимум 11 ученици в група.
(4) Когато броят на учениците е недостатъчен за делене на паралелките на групи при
обучението по чужд език по реда на ал. 1 и
3, се разрешава формирането на групи с помалко от 10 ученици в рамките на делегирания
бюджет на училището.
Чл. 74. (1) Паралелките с над 19 ученици,
в които се осъществява обучение по профил
„Изобразително изкуство“ или по профил
„Музика“, може да се делят на групи, както
следва:
1. на две групи при обучението по изящни
изкуства;
2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици при обучението по видовете приложни
изкуства и дизайн;
3. на две групи при обучението по български народни танци и по класически танци;
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4. на две групи в часовете по солфеж и
начална хармония.
(2) При обучението за придобиване на
профилирана подготовка обучението по музикален инструмент, вокал и задължително
пиано е индивидуално.
(3) При обучението за придобиване на профилирана подготовка паралелките по профил
„Физическо възпитание и спорт“ може да се
делят на групи:
1. с най-малко трима ученици в група по
категории и спортни дисциплини – в индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група – в колективните спортове.
Раздел II
Делене на паралелките на групи за придобиване на професионална подготовка
Чл. 75. При обучението за придобиване
на професионална подготовка паралелките
може да се делят на групи с най-малко трима ученици в група (не повече от 5 групи в
паралелка) по учебна практика по:
1. управление на машини за машинистмонтьор на пътно-строителни машини, машинист-крановик, механизатор в горското
стопанство, механизатор за подземен добив
на полезни изкопаеми, механизатор за открит
добив на полезни изкопаеми;
2. работа с машинно-тракторните агрегати
за специалностите от професии от професионалните области селско стопанство и горско
стопанство.
Чл. 76. При обучението за придобиване
на професионална подготовка паралелките
може да се делят на групи с най-малко петима ученици в група (не повече от 4 групи
в паралелка) по учебна практика по:
1. професии и специалности, свързани с
професионалните области геология, проучване
и миннодобивна промишленост, металургично
производство и газова техника;
2. специалностите и професиите от професионална област транспорт (включително
плавателна и морска) с изключение на професиите „Куриер“ и „Спедитор-логистик“;
3. специалностите, свързани с механизация
на горското стопанство, дърводобива и на
селското стопанство;
4. специалността „Ветеринарна медицина“ – клиничната практика;
5. специалността „Асансьорна техника“ и
за професия „монтьор по електрообзавеждане
на асансьори“.
Чл. 77. При обучението за придобиване на
професионална подготовка паралелките може
да се делят на групи с най-малко 7 ученици
в група (не повече от 3 групи в паралелка)
по учебна практика по:
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1. професиите от професионалните области
„Енергетика“, „Машиностроене“, „Химични
технологии“, „Електротехника“, „Електроника
и автоматика“;
2. професиите от област на образование
„Архитектура и строителство“;
3. професиите, свързани с дървообработване
и мебелно производство;
4. професиите, по които се провежда учебна
практика по заваряване;
5. професиите от професионално направление „Хранителни технологии“.
Чл. 78. При обучението за придобиване на
професионална подготовка паралелките може
да се делят на групи с най-малко 9 ученици в
група (не повече от 2 групи в паралелка) по:
1. чертане (техническо, електротехническо,
машинно, конструктивно, корабостроително
и др.);
2. проектиране (всички видове) и разработ
ване на проекти – за всички специалности и
професии;
3. конструиране, по конструиране и чертане,
по проектиране и художествено оформление,
по моделиране, конструиране и технологично
проектиране на облекло, обувни и коженогалантерийни изделия, по рисуване и живопис,
по рисуване и композиция, по рисуване, по
дизайн, по декоративно рисуване, по моделиране, по скулптура и моделиране;
4. икономическите практики, включени в
учебните програми по практика за неикономическите специалности и професии;
5. професиите, по които се провежда учебна
практика по металообработване;
6. всички специалности и професии, които
не са включени в т. 1 – 5 и в чл. 75 – 77.
Чл. 79. При обучението за придобиване
на професионална подготовка паралелките
може да се делят на две групи при минимум
8 ученици в група при обучение, свързано
с основи на програмирането, с информационните технологии, с приложни програмни
продукти, с програмиране и с компютърни
и мрежови технологии.
Чл. 80. При обучението по специалности и
професии за придобиване на професионална
подготовка по учебна практика, свързана с
управление на автомобили, трактори, локомотиви, кари, трамваи, тролейбуси и други
машини, за които се изисква добиване на
правоспособност за правоуправление, обучението се провежда индивидуално.
Чл. 81. По производствена практика паралелките могат да се делят на групи с най-малко
10 ученици в група по преценка на директора
на училището и съобразно специфичните
условия за провеждането є.
Чл. 82. Паралелките се делят на групи
при провеждане на часовете по практика за
обучението по модули, за обучението чрез
работа (дуална система на обучение), както и
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за придобиване на разширена и допълнителна
професионална подготовка. Групи се формират при условията и по реда, определени с
тази наредба за съответната професионална
област, професии и специалности.
Чл. 83. В специалните училища се формират групи по учебна и производствена практика
от учениците на една или няколко паралелки
от един или от два последователни класа, като
броят на учениците в група е, както следва:
1. във възпитателните училища-интернати – от 6 до 10 ученици;
2. в училищата за обучение и подкрепа на
ученици с нарушено зрение – от 5 до 9 ученици;
3. в останалите видове специални училища – от 6 до 11 ученици.
Чл. 84. В училищата към местата за лишаване от свобода се формират групи по учебна
и производствена практика, като броят на
учениците е от 4 до 9 в група, но не повече
от две групи в паралелка.
Раздел III
Делене на паралелките на групи за придобиване на специализирана и на професионална
подготовка в специализираните училища
Чл. 85. При обучението по специализирана
и по професионална подготовка паралелките в
спортните училища може да се делят на групи:
1. с най-малко трима и най-много 15 ученици в група по категории и спортни дисциплини – в индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група – в колективните спортове, с изключение на футбол, където
максималният брой може да е 22 ученици.
Чл. 86. (1) По учебни предмети за специализирана подготовка и за професионална
подготовка по професиите „Музикант-инструменталист“, „Музикант-вокалист“, „Акордьор“
и „Музикален оформител“ група се формира,
както следва:
1. с най-малко 8 ученици при обучението по
солфеж, по теория на музикалните елементи
и по хармония, като паралелката се дели на
не повече от 3 групи;
2. с най-малко 6 ученици при обучението по четене на партитури по специалност
„Пиано“; п ри обу чениет о по оркест рови
трудности за съответната група оркестрови
инструменти: цигулка, нисък щрайх (виола,
виолончело, контрабас, арфа), дървени духови, медни духови и по ударни инструменти;
при обучението по сценична реч, танци, актьорско майсторство, импровизация и стил,
микрофонна и студийна техника и по история
на поп музиката и джаза; когато броят на
учениците от съответния клас е по-малък
от 6 – съобразно броя на учениците по съответната професия и специалност;
3. с най-малко трима ученици по корепетиторска практика за професия „Музикантинструменталист“;
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4. сборна група по теория на професията – съобразно броя на учениците от съответната професия и специалност от съответния клас;
5. по камерна музика, ансамблово свирене и вокални ансамбли – съобразно броя на
учениците в съответния състав.
(2) Обучението за придобиване на специализирана или професионална подготовка по
музикален инструмент, клавирен съпровод,
класическо пеене, поп и джаз пеене и народно
пеене е индивидуално.
Чл. 87. (1) По учебни предмети за специализирана подготовка по специалностите „Класически танц“, „Модерен танц“ и „Български
танци“ и при обучението за професионална
подготовка по професиите „Балетист“ и „Танцьор“ група се формира с най-малко 8 ученици
от съответната специалност и професия, като
паралелката се дели на не повече от три групи, съставени от момичета или от момчета.
(2) Когато групата е единствена, тя може
да се формира с най-малко 6 ученици. Когато учениците са по-малко от 6, се формира
сборна група с ученици от друг клас или от
момчета и момичета.
Чл. 88. (1) Паралелката може да се дели
на две групи, когато в нея има 16 и повече
ученици за обучение по учебни предмети за
придобиване на:
1. професионална подготовка за професиите
„Актьор“, „Лютиер“, „Полиграфист“, „Библиотекар“, „Фотограф“, „Графичен дизайнер“, „Компютърен график“ и „Компютърен аниматор“;
2. специализирана подготовка по изобразително изкуство и за професионална подготовка по професиите „Художник – изящни
изкуства“, „Художник – приложни изкуства“,
„Дизайнер“ и „Каменоделец“.
(2) По учебни предмети за придобиване
на професионална подготовка паралелката за
професиите по ал. 1 може да се дели на три
групи, когато броят на учениците във всяка
група е най-малко 8, както и в часовете по
учебна практика.
Чл. 89. В училищата по култура паралелката може да се дели на две групи, когато в
нея има 16 и повече ученици за придобиване
на специализирана подготовка по учебните
предмети латински език, старобългарски език
и старогръцки език.
Раздел IV
Делене на паралелките на групи за придобиване на разширена и на допълнителна
подготовка
Чл. 90. (1) При обучението за придобиване
на разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, както и при теоретично
обучение за придобиване на разширена професионална подготовка паралелките може да
се делят на групи, като броят на учениците
в група е най-малко 11 ученици.
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(2) В случаите по ал. 1, когато броят на
учениците в група за обучението по даден
учебен предмет е по-малък от 11, от паралелките в класа се образуват сборни групи при
минимум 12 ученици в група.
Чл. 91. Обучението в специализираните
училища за придобиване на разширена подготовка по музикален инструмент, клавирен
съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене
и народно пеене е индивидуално.
Чл. 92. (1) Паралелките с над 19 ученици
в неспециализираните училища при обучение
по учебните предмети изобразително изкуство,
музика или хореография за придобиване на
разширена подготовка по училищен учебен
план в поне 80 на сто от избираемите учебни
часове може да се делят на групи, както следва:
1. на две групи – при обучение в областта
на изящните изкуства;
2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици – при обучението по видовете приложни
изкуства и дизайн;
3. на две групи – при обучението в областта
на българските народни танци и класическите
танци;
4. на две групи – при обучение по учебния
предмет хореография;
5. на две групи – при обучение по солфеж
и начална хармония.
(2) Обучението за придобиване на разширена подготовка в паралелките по ал. 1 по
музикален инструмент, вокал и задължително
пиано е индивидуално.
Чл. 93. При обучението за придобиване
на разширена подготовка по компютърно
моделиране, информатика и информационни
технологии групите се формират с минимум
8 ученици в група.
Чл. 94. При обучението за придобиване
на разширена подготовка групите в специалните училища се образуват при минимум
8 ученици в група.
Чл. 95. (1) При обучението за придобиване
на допълнителна подготовка паралелките
може да се делят на две групи, като броят на
учениците се раздели на норматива съгласно
приложение № 7.
(2) В случаите по ал. 1, когато броят на
учениците в група за обучението по даден
учебен предмет е по-малък от посочения в
приложение № 7, от паралелките в класа се
образуват сборни групи.
(3) Сборни групи за обучението по даден
учебен предмет може да се образуват и от
ученици в различни класове.
(4) При обучението за придобиване на
допълнителна подготовка групите в специалните училища се образуват при минимум
6 ученици в група.
Чл. 96. Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове за индивидуално
обучение в училищата по изкуствата може
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да се провежда само за ученици с изявени
дарби при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Г л а в а

д е с е т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Раздел I
Ред за включване и прекратяване на участието на частните детски градини и училища в
системата на държавното финансиране
Чл. 97. В системата на държавно финансиране могат да се включват само частни детски
градини и училища, вписани в регистъра на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
Чл. 98. (1) Частните детски градини и училища се включват в системата на държавно
финансиране със заповед на министъра на
образованието и науката.
(2) Производството по издаването на заповедта по ал. 1 започва по писмено заявление
от частната детска градина или училище по
образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
(3) Заявлението за включване в системата
на държавно финансиране се подава в Министерството на образованието и науката до
31 май на календарната година и се разглежда
за предстоящата бюджетна година.
Чл. 99. Към заявлението по чл. 98, ал. 2
се прилагат следните документи:
1. правилникът за дейността на частната
детска градина или частното училище, съдържащ и информация за дейностите, които ще
се извършват срещу заплащане от родителите
на децата и учениците, както и за вида на
разходите, свързани с реализирането им;
2. механизъм за разделение на общите
разходи, както и на активите и пасивите,
свързани с дейностите по възпитанието и
обучението на децата и учениците по чл. 115;
3. справка за планираните средства за финансиране на разходите за бюджетната година
по чл. 118, ал. 1.
Чл. 100. Министърът на образованието
и науката със заповед определя експертна
комисия, която разглеж да подадените заявления, проверява вписаните за частната
детска градина или училище обстоятелства
в регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование и оценява съответствието на внесените
документи с изискванията за включване в
системата на държавно финансиране.
Чл. 101. (1) За изясняване на фактите и
обстоятелствата за включване на частната
детска градина или училище в системата на
държавно финансиране експертната комисия
може да изисква допълнителна информация,
която се представя от заявителя в 7-дневен
срок от уведомяването му.
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(2) При необходимост оправомощени длъжностни лица може да извършват проверки
на място.
Чл. 102. Не се разглеждат заявления, които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 98, ал. 3.
Чл. 103. Когато внесените документи за
включване в системата на държавно финансиране не съответстват на нормативните изисквания, заявителят писмено се уведомява
за допуснатите несъответствия и за срока за
отстраняването им, който не може да бъде
по-кратък от 10 работни дни.
Чл. 104. (1) В срок до 15 юли въз основа на
документите по чл. 99 експертната комисия
представя на министъра на образованието и
науката становище с предложение за включване или отказ за включване на частната
детска градина или училище в системата на
държавно финансиране.
(2) Министърът на образованието и науката
въз основа на предложението на експертната
комисия взема решение в 10-дневен срок, като:
1. издава заповед за включване на частната
детска градина или училище в системата на
държавно финансиране;
2. отказва включване на частната детска
градина или училище в системата на държавно
финансиране.
Чл. 105. (1) Заповед за включване на частната детска градина или училище в системата на
държавно финансиране се издава, когато при
разглеждането и оценяването на документите
от експертната комисия не са констатирани
несъответствия с нормативните изисквания
или констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Министърът на образованието и науката отказва включване в системата на държавно финансиране, когато констатираните
несъответствия не са отстранени или не са
отстранени в определения срок.
Чл. 106. Частните детски градини и училища прекратяват участието си в системата на
държавно финансиране въз основа на заповед
на министъра на образованието и науката:
1. при отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по реда на чл. 342
ЗПУО;
2. при заличаване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по реда на чл. 340
ЗПУО;
3. по искане на съответната институция.
Чл. 107. (1) Производството по издаване на
заповед за прекратяване на участието в системата на държавно финансиране в случаите
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по чл. 106, т. 1 и 2 започва по инициатива
на министъра на образованието и науката,
а по чл. 106, т. 3 – по писмено заявление на
частната детска градина или училище.
(2) Заявлението по ал. 1 се внася в срок
до 31 май и се разглежда за предстоящата
учебна година.
Чл. 108. Актовете по чл. 105 и 106 се обнародват в „Държавен вестник“ и влизат в
сила от деня на обнародването им, освен ако
в тях е предвидено друго.
Раздел II
Предоставяне и отчитане на средствата, получени от държавния бюджет за включените в
системата на държавно финансиране частни
детски градини и училища
Чл. 109. (1) Включените в системата на
държавно финансиране частни детски градини
и училища не могат да събират средства от
родителите за дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците, финансирани
със средства от държавния бюджет.
(2) Институциите по ал. 1 осигуряват възможност не по-малко от 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици, в това число
деца и ученици с изявени дарби и/или със
специални образователни потребности, да се
обучават безплатно.
Чл. 110. (1) Предоставянето на средства
от държавния бюджет на частните детски
градини и училища започва от началото на
бюджетната година, следваща годината на
включването им в системата на държавно
финансиране.
(2) С получените средства по ал. 1 частните
детски градини и училища финансират само
дейностите по чл. 3, ал. 3.
(3) Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства, получени
от държавния бюджет от частните детски
градини и училища, могат да се използват
само за финансиране на същите дейности
през следващата бюджетна година.
Чл. 111. Събираните приходи от дейности
срещу заплащане, както и приходите, реализирани на друго основание от частните детски
градини и училища, не могат да се използват
за разходи за дейностите, финансирани със
средства от държавния бюджет.
Чл. 112. (1) Средствата за издръжка на
дейностите по възпитанието и обучението на
децата и учениците в частните детски градини и училища се определят по бюджетите
на общините, на чиято територия се намира
тяхното седалище.
(2) Средствата по ал. 1 се включват по
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за делегираните от
държавата дейности по образованието.
(3) Общините разпределят и предоставят
средствата по ал. 1 между частните детски
градини и училища, включени в системата на
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държавно финансиране, въз основа на броя
на децата и учениците и на стандарт за дете
и ученик, определен с акт на Министерския
съвет.
(4) Общината и регионалното управление
на образованието осъществяват контрол върху
разходваните от частните детски градини и
училища средства, получени от държавния
бюджет.
Чл. 113. (1) Обучението на децата и учениците се извършва въз основа на договор
между частната детска градина или училище
и родителя на детето или ученика. В договора
се определят условията и редът за заплащане на дейностите извън финансираните от
държавата, предоставяни от институцията,
размерът на плащането, както и дейностите,
в които детето или ученикът ще участва и
ще ползва безплатно за срока на обучение.
(2) Дейностите, извършвани от частните
детски градини или училища срещу заплащане,
както и видовете разходи за осигуряване и
поддържане на материално-техническата база,
подлежащи на компенсиране от родителите,
са определени в правилника за дейността на
съответната институция.
Чл. 114. (1) Частните детски градини и училища, включени в системата на държавното
финансиране, получават, разходват и отчитат
получените от държавния бюджет средства
при спазване на Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти, ЗПУО
и настоящата наредба.
(2) Принципите, правилата и процедурите за получаване, разходване и отчитане на
средствата от държавния бюджет се съдържат в утвърдената счетоводна политика на
институцията по чл. 11, ал. 1, т. 6 от Закона
за счетоводството.
Чл. 115. (1) За разграничаване на разходите, финансирани със средства от държавния
бюджет, частните детски градини и училища
разработват и утвърждават Механизъм за
разделение на разходите за задължителното
предучилищно и училищното образование
за децата и учениците от общите разходи на
институцията при спазване на изискванията
на чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал. 2 и чл. 111.
(2) В общите разходи по ал. 1 се включват
разходите, пряко свързани с дейността на
институцията, за:
1. персонал;
2. материали, консумативи, външни услуги, вода, горива, енергия, учебно-технически
пособия;
3. платени данъци и такси;
4. осигуряване и поддържане на сградния
фонд, в т.ч. текущи ремонти на материалнотехническата база, и за наем на сгради;
5. материални и нематериални активи,
машини, съоръжения, апаратура, транспортни
средства;
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6. материални активи, които нямат характер
на дълготрайни, предвидени за използване
повече от една календарна година;
7. други разходи.
(3) В общите разходи не се включват разходите, финансирани със средства по чл. 283,
ал. 1, т. 1, 3 и 9 ЗПУО.
Чл. 116. (1) Размерът на разходите за
дейностите по чл. 3, ал. 3, финансирани със
средства от държавния бюджет, се определя
на базата на коефициенти за разделяне на
разходите, формирани като съотношение:
1. за детски градини – броя на децата в
задължително предучилищно образование
спрямо сбора от общия брой на децата в детската градина и от броя на децата, участващи
в дейности срещу заплащане;
2. за училища – броя на децата и учениците
в училището спрямо сбора от общия брой на
децата и учениците в училището и от броя
на децата и учениците, участващи в дейности
срещу заплащане;
3. броя на педагогическ ите сит уации/
учебни часове по програмна система/учебен
план спрямо общия брой на педагогическите
ситуации/учебни часове за всички дейности,
реализирани в детската градина или училището;
4. площ на сградния фонд, използвана за
изпълнение на програмната система/учебния
план, спрямо площта, използвана за реализиране на всички дейности в детската градина
или училището.
(2) С коефициента по ал. 1, т. 3 се разделят
разходите за персонал за задължителното
предучилищно и училищно образование в
частните детски градини и училища.
(3) С коефициентите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се
разделят разходите за задължително предучилищно и училищно образование по чл. 115,
ал. 2, т. 2, 3 и 7 в частните детски градини и
училища, като се използва само един от тях
по избор на институцията.
Чл. 117. (1) За педагогическите специалисти в частните детски градини и училища,
наети за провеждане само на педагогически
ситуации/учебни часове по учебен план за
задължителното предучилищно и училищно
образование, размерът на индивидуалното
трудово възнаграждение не може да бъде
по-нисък от размера на трудовите възнаг ра ж дени я на остана ли т е педагог и ческ и
специалисти.
(2) Разделянето на разходите за персонал
на останалите педагогически специалисти
в частните детски градини и училища се
извършва в съответствие на индивидуалния
коефициент на всяко лице, определен, както
следва:
К = ЧЗПУО/ЧВД,
където:

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ЧЗПУО е общият брой на педагогически
ситуации/учебни часове на педагогическия
специалист по програмна система/учебен план
за задължително предучилищно и училищно
образование на децата и учениците;
ЧВД – общият брой на часовете за препода ват е лск а раб о т а на педа г ог и че ск и я
специалист, получен като сбор от броя на
педагогическите ситуации/учебни часове по
програмна система/учебен план за задължително предучилищно и училищно образование и броя на часовете за дейности срещу
заплащане, извършвани от педагогическия
специалист.
(3) Разделянето на разходите за непедагогическия персонал в частните детски градини
и училища се извършва пропорционално на
базата на общия коефициент за разделяне на
разходите за персонал по чл. 116, ал. 2.
Чл. 118. (1) Частните детски градини и
училища представят в Министерството на
образованието и науката информация за планираните средства и извършените разходи,
удостоверяваща разделянето им въз основа
на механизма по чл. 115, ал. 1, под формата
на справки по образец съгласно приложение
№ 8 и приложение № 9.
(2) Справките по ал. 1 се подават ежегодно
в следните срокове:
1. до 31 януари – Справка за планираните
средства за финансиране на разходите за календарната година (приложение № 8);
2. до 15 април – Справка за извършените
разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за календарната
година (приложение № 9).
Чл. 119. (1) Институциите по чл. 114, ал. 1
изграждат и поддържат финансово-счетоводна
система, предоставяща своевременно точна,
пълна, достоверна и надеждна информация за
получените средства от държавния бюджет и
за извършените разходи по чл. 3, ал. 3.
(2) С утвърдения индивидуален сметкоплан
по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството на институцията се обособява необходимата аналитична отчетност, осигуряваща
информация за:
1. получените средства от държавния бюджет;
2. получените средства от родителите за
компенсиране на направените от институцията разходи за осигуряване и поддържане на
материално-техническата база;
3. извършените разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет,
и за дейностите, извършени срещу заплащане
от родителите на децата и учениците;
4. извършените разходи за осигуряване и
поддържане на материално-техническата база
на частната детска градина или училище,
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включително разходите за наем и начислените
разходи за амортизации на дълготрайните
активи;
5. размера на неизразходваните средства от
държавната субсидия за дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците
за предходната бюджетна година.
Чл. 120. (1) Частните детски градини и
училища изготвят и представят в общината,
чрез която получават държавно финансиране,
ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание
и обучение на децата и учениците, както и
друга допълнителна информация към тях.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за
съставянето и представянето на отчетите по
ал. 1 се определят от министъра на финансите
и от министъра на образованието и науката.
(3) Тримесечните отчети по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на частна
детска градина или училище в сроковете по
чл. 9, ал. 2.
Раздел III
Приемане на деца и ученици по реда на чл. 10,
ал. 4 ЗПУО в частните детски градини и
училища
Чл. 121. (1) Включените в системата на
държавно финансиране частни детски градини
и училища осигуряват възможност за безплатно обучение на не по-малко от 20 на сто
от приеманите в тях деца и ученици, в това
число деца и ученици с изявени дарби и/или
със специални образователни потребности.
(2) Задължението за приемане на деца и
ученици по реда на ал. 1 възниква от учебната година, която е с начало в календарната
година на включването на частната детска
градина или училище в системата на държавно
финансиране.
(3) Условията и редът за приемане на
деца и ученици, обучаващи се безплатно, се
определят в правилниците за дейността на
институциите по ал. 1.
Чл. 122. (1) Броят на децата в задължителна предучилищна възраст в частните детски
градини и училища, приемани по реда на
чл. 121, ал. 1, се определя преди началото на
всяка учебна година.
(2) Броят на учениците в частните училища, приемани по реда на чл. 121, ал. 1, се
определя преди началото на всяка учебна
година за първия клас на всяка от степените
на образование.
(3) Определеният брой по ал. 1 и 2 не може
да бъде по-малък от 20 на сто от общия брой
на приеманите деца и ученици в частната
детска градина или училище.
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Чл. 123. Условията и редът за приемане на
деца и ученици, обучаващи се без заплащане
за всяка учебна година, се публикуват на
интернет страницата на детската градина и
училището в срок до 15 август, а определеният
им брой по чл. 122 – в срок до 15 септември.
Раздел IV
Условия и ред за преустановяване предоставянето на средства на частните детски градини и училища, включени в системата на
държавно финансиране, и за възстановяване
на неизразходваните средства от държавния
бюджет
Чл. 124. (1) Предоставянето на средства от
държавния бюджет на частните детски градини
и училища се преустановява със заповед на
министъра на образованието и науката при:
1. прекратяване на участието на институцията в системата на държавно финансиране;
2. установяване на нарушение на нормативните актове, извършено от съответната институция при осъществяване на дейността є;
3. ниски образователни резултати, определени по методологията по чл. 284, ал. 4 ЗПУО.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 1, т. 1 държавното финансиране се преустановява считано
от началото на предстоящата учебна година.
Чл. 125. (1) Производството по издаването
на заповедта за преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет
в случаите по чл. 124, ал. 1, т. 2 започва по
инициатива на началника на регионалното
управление на образованието и/или на кмета на общината след извършена проверка на
дейността на частната детска градина или
училището и констатирано нарушение на
нормативните актове.
(2) При проверката по ал. 1 се изясняват
всички факти и обстоятелства от значение за
случая и се съставя констативен протокол с
препоръки, в изпълнение на които частната
детска градина или училище изготвя план
с мерки, и краен срок за отстраняване на
констатираните нарушения, съгласуван от
органа, разпоредил проверката.
(3) В 10-дневен срок от приключването на
проверката по ал. 1 органът, разпоредил проверката, представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение за
временно преустановяване на финансирането
от държавния бюджет заедно с документите
от извършената проверка.
(4) В двуседмичен срок министърът на
образованието и науката се произнася по
направеното предложение по ал. 3, за което
писмено се уведомяват частната детска градина или училище, регионалното управление
на образованието и общината.
(5) До 7 дни след изтичането на определения в плана по ал. 2 краен срок органът,
извършил проверката, прави предложение до
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министъра на образованието и науката за възстановяване или за отказ за възстановяване на
финансирането в зависимост от отстраняване
на нарушенията.
(6) В двуседмичен срок министърът на
образованието и науката се произнася със
заповед по направеното предложение по ал. 5,
за което писмено се уведомяват частната
детска градина или училище, регионалното
управление на образованието и общината.
Чл. 126. В случаите по чл. 124, ал. 1, т. 3
министърът на образованието и науката издава
заповед за преустановяване на предоставянето
на средства от държавния бюджет след обявяване на ниските образователни резултати
за съответната институция, за което се уведомяват частната детска градина или училище,
регионалното управление на образованието
и общината.
Чл. 127. (1) При преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет
частната детска градина или училище може да
събира средства от родителите за дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците.
(2) Предвидените за частната детска градина
или училище средства от държавния бюджет
не са дължими за периода на временното
преустановяване на държавното финансиране
в случаите по чл. 124, ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 128. Актовете по чл. 125, ал. 1 и 6 и
чл. 126 се публикуват на официалната интернет
страница на Министерството на образованието
и науката в 3-дневен срок от издаването им.
Чл. 129. Частните детски градини и училища, прекратили участието си в системата
на държавното финансиране по чл. 124, ал. 1,
т. 1, възстановяват в едномесечен срок от
датата на прекратяването неизразходваните
средства, получени от държавния бюджет за
дейностите по възпитанието и обучението на
децата и учениците, на общината, на чиято
територия се намират.
Чл. 130. (1) При преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет
на частната детска градина или училище на
основание чл. 124, ал. 1, т. 1 общината може
да използва възстановените средства за финансиране на дейностите по възпитание и
обучение, когато:
1. детето или ученикът се премести в друга
частна детска градина или училище, включено
в системата на държавното финансиране на
територията на същата община;
2. в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой
на децата или учениците в частните детски
градини и училища, включени в системата
на държавното финансиране на територията
на същата община.
(2) Средствата от държавния бюджет по
ал. 1 се предоставят пропорционално на месеците, оставащи до края на текущата година.
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(3) Неусвоените към 31 декември средства
по ал. 1 се възстановяват от общините по
централния бюджет в сроковете, определени
от Министерството на финансите с указанията за годишното приключване на банковите
сметки на бюджетните организации.
Раздел V
Методика за определяне на максималния
размер на събираните средства от родителите на деца и ученици от частните детски
градини и училища, включени в системата
на държавно финансиране
Чл. 131. Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно
финансиране, могат да събират средства от
родителите за компенсиране на извършени
от тях разходи за осигуряване и поддържане
на материално-техническата база, в която се
извършват дейностите по осъществяване на
задължителното предучилищно и училищно
образование на децата и учениците.
Чл. 132. На компенсиране по реда на чл. 131
подлежи само частта от разходите за задължително предучилищно и училищно образование
по чл. 115, ал. 2, т. 4 – 6, като максималният
размер за дете или ученик се определя по
методиката съгласно приложение № 10.
Чл. 133. Родителите на децата и учениците, приети по реда на чл. 10, ал. 4 ЗПУО, не
заплащат разходите по чл. 131, извършени от
частната детска градина или училище, включена в система на държавно финансиране.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Разходи за персонал“ са плащанията по
трудови или облигационни правоотношения
на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, пряко ангажиран с
дейността, включващи разходите за основни
и допълнителни възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя
и разходите, класифицирани като издръжка
съгласно Единната бюджетна класификация,
но представляващи допълнителни плащания
за персонал по Кодекса на труда.
2. „Разходи за присъща издръжка“ са разходите за материали, външни услуги, вода,
горива, енергия, учебно-технически пособия
и други, които са пряко свързани с дейността
по отглеждане, възпитание, социализация и
обучение на децата и учениците и са неразделна
част от нея. В разходите за присъща издръжка
не се включват разходите за допълнителни и
спомагателни дейности, подпомагащи изпълнението на основната дейност и/или които
могат да бъдат обособени в отделна дейност,
както и разходите за храна в детските градини.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За 2017 г. средствата от държавния
бюджет по чл. 17, ал. 1 се предоставят въз
основа на утвърдената годишна програма и
норматив, определен, както следва:
Община с брой
Размер на
Размер на
ученици в днев- финансовото финансовото
на форма на
подпомагане подпомагане
обучение
за едно звено за едно звено
от 1 януари
от 1 септем2017 г.
ври 2017 г.
(лв.)
(лв.)
до 1000

24 300

26 730

от 1001 до 1500

30 300

33 330

от 1501 до 2500

40 500

44 550

от 2501 до 3500

81 000

89 100

от 3501 до 6000

121 500

133 650

от 6001 до
15 000

162 000

178 200

от 15 001 до
25 000

324 000

356 400

от 25 001 до
45 000

506 300

556 930

над 45 000

992 000

1 091 200

Национален
дворец на децата

987 500

1 086 250

Логопедичен
център – София

787 400

866 140

Логопедичен
център – Варна

297 000

327 580

§ 3. (1) За включване в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г.
заявлението по чл. 98, ал. 3 се подава в 20-дневен срок от влизането в сила на наредбата.
(2) Предложението на експертната комисия
по чл. 104, ал. 1 за подадените заявления за
включване в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г. се представя в
срок 30 дни от изтичането на срока по ал. 1.
§ 4. В съответствие със срока по чл. 273,
ал. 3 ЗПУО министърът на образованието и
науката най-късно до 30 юни 2021 г. да внесе в Министерския съвет проект на акт за
допълнение на този държавен образователен
стандарт, свързан с утвърждаване на методология за определяне на образователните
резултати на детските градини и училищата
за предоставяне на средства за повишаване
на качеството на обучението.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 22, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 17 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските
градини и училищата и на учениците от І до ІV клас

Входящ номер:

………………………………

Част I. Информация за заявителя
Наименование на
училището/детската градина: ..........................................................................................................
Име на директора: .............................................................................................................................
Част II. Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата и учениците ...........
....................................................................................................................................................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на учебния
ден .............................................................................................................................................................
Част III. Количествени показатели
Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по
част II

Подготвителни групи

I – IV клас, в т.ч.:

I клас

II клас

III клас

IV клас

Дейност 1
Дейност 2

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2
Минимален брой часове преподавателска работа за учебна година
Община с брой ученици в дневна
форма на обучение

Минимален брой часове преподавателска работа в годишната
програма

до 1000

800

от 1001 до 1500

1000

от 1501 до 2500

1340

от 2501 до 3500

2670

от 3501 до 6000

4000

от 6001 до 15 000

5340

от 15 001 до 25 000

10 670

от 25 001 до 45 000

16 670

над 45 000

28 000

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 2
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изпълнение на дейностите по чл. 178, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното
образование за 20 …. година*
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА
..........................................................................................................................................................................
(наименование на институцията)
..........................................................................................................................................................................
(населено място)
..........................................................................................................................................................................
(община)
..........................................................................................................................................................................
(област)
І. Основна стратегическа цел на институцията:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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II. Годишни цели:
1. ......................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
Учебна година

Брой групи

Брой деца
и ученици,
обхванати в
групите

Брой организирани изяви

Брой участия в
изяви на регионално, национално и
международно ниво

Персонал,
назначен
по трудови
правоотно
шения
(щ. бр.)

20…./20….
20…./20….
III. Информация за предвидените дейности*
Учебна
година

Педагогически специалисти

Общ брой
часове
преподава
телска работа

назначени
по трудови
правоотношен ия
(щ. бр.)

брой часове
препода
вателска
работа

на граж
дански договори

брой
часове
препо
дава
телска
работа

общо учители

(к.2 + к.4)

(к.3 + к.5)

2

3

4

5

6

7

х

х

х

х

х

1
20…./20….
20…./20….
Общо

* Включва информация за двете учебни години в рамките на календарната година, за която е програмата.

Кратко описание на дейностите: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Директор на институцията: ..............................................................................................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет: ..................................................................................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РУО: ..........................................................................................................................
(име, подпис, печат)

Приложение № 4

към чл. 22, ал. 1

ОТЧЕТ
за изпълнение на дейностите по годишната програма за 20 …. година*
...............................................................................................................................................................................
(наименование на институцията)
...............................................................................................................................................................................
(населено място)
...............................................................................................................................................................................
(община)
...............................................................................................................................................................................
(област)

Учебна
година*

20…./20....
20…./20....

Брой
групи

Брой
деца и
ученици,
обхвана
ти в групите

Брой
изяви,
планиран и
от ЦПЛР

Брой
изяви,
реализи
рани от
ЦПЛР

Брой участия в изяви
на регионално, национално
и международно ниво

Получено
финанси
ране от
държавния
бюджет
(лв.)

Неизраз
ходвани
средства от
държавния
бюджет
(лв.)
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Общ брой
Общ брой
планира- отработен и
ни часове часове преподавателпрепода
ска работа
вателска
работа по
програма
(к.3 + к.5)

Педагогически специалисти
назначени
по трудови
правоот
ношения
(щ. бр.)

брой планирани
часове
препода
вателска
работа

на граждан
ски договори

брой планирани
часове
препода
вателска
работа

общо учители
(к.2 + к.4)

2

3

4

5

6

х

х

х

х

х

1

7

8

20…./20….
20…./20….
Общо

* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната година за програмата, която се
отчита.

Кратко описание на изпълнението: ....................................................................................................................
Нереализирани изяви (причини): ........................................................................................................................
Неизразходвани средства (причини): ..................................................................................................................
Получени отличия: ................................................................................................................................................
Директор на ЦПЛР: ..............................................................................................................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет: .....................................................................................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РУО: ..............................................................................................................................
(име, подпис, печат)

Приложение № 5
към чл. 43, ал. 2, т. 1
ПРБ .....................................
СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите
специалисти през ....... г.
ІІ. Лични
МаршІ. Обществен транспорт
МПС
ру т и на
пътуване
Пътуване с карта или
Пътуване с
на пеПътуване с билети
дагогифактура
лично МПС
Ин№
ческ ите
стипо
специаЦена
Обща
туред
листи от
на
сума
ции
Обща
Брой Цена
Обща Брой
м е с т о - Брой билена разсума за
пъ- на кар- сума за пъж и в е е - пъта за
ходите
1 месец тува- тата за 1 месец туване
д о тува- 1 ден в
за гощи
(к.4*к.5*21)
щи
1
месец
(к.7*к.8)
щи
местодвете
риво за
работа
посоки
1 месец
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

III. Специали
зиран превоз
Пътуване със
специализиран
превоз

Общо

Обща
сума на
Брой Обща
транспъту- сума за
портните
ващи 1 месец
разходи за
1 месец
13

14

1.

0,00

0,00

0,00

12

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства за транспорт – всичко:

0

х

0,00

0

х

0

0

0

0

0

0,00

Неусвоени средства
от предходната година:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

Изготвил: .......................
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Приложение № 6
към чл. 43, ал. 2, т. 2
ПРБ .....................................
СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на разходите за наем на педагогическите
специалисти през ....... г.
№ по
ред

Институция

Населено
място

x

x

Брой педагогически специалисти, наели жилище

Размер на средствата
за наем за 1 месец

1.
2.
3.
4.
Всичко:

Изготвил: .......................

Приложение № 7
към чл. 53
Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата и детските градини
№ по
ред

Училища, детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие

Показател

Норматив за броя на учениците и
на децата в паралелка/група
минимален

максимален

I.

Детски градини

1.

Целодневни и полудневни групи

група

12

23

2.

Яслени групи

група

8

18

3.

Специални групи:

3.1.

За деца с нарушено зрение

група

8

11

3.2.

За деца с езиково-говорни нарушения

6

11

3.3.

За деца с увреден слух

група

8

11

3.4.

За деца с умствена изостаналост

група

8

11

3.5.

За деца с множество увреждания

група

4

6

II.

Неспециализирани и специализирани училища

1.

Подготвителна група

група

12

23

2.

I – IV клас

паралелка

16

22

3.

V – VII клас

паралелка

18

26

4.

VIII – XII клас

паралелка

18

26

5.

Вечерна форма на обучение

паралелка

18

30

6.

Задочна форма на обучение

паралелка

15

35

ІІІ.

Специални училища
паралелка

8

11

1.

За ученици с увреден слух и с нарушено зрение

група в
общежитие

8

11

паралелка

2

3

1.1.

За сляпо-глухи ученици

група в
общежитие

2

3

паралелка

10

14

2.

Социално-педагогически интернати

интернатна
група

10

14

БРОЙ 81
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Училища, детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие

3.

Възпитателни училища-интернати средногодишно

IV.

Паралелк и към помощни у чилища/цент рове за
специална образователна подкрепа

1.

За ученици с детска церебрална парализа и/или с
множество малформации

2.

За ученици с умствена изостаналост

3.

За ученици с множество увреждания

4.

За ученици със специални образователни потребности
със заболявания извън изброените

V.

Училища към местата за лишаване от свобода

Показател

С Т Р. 2 7
Норматив за броя на учениците и
на децата в паралелка/група
минимален

максимален

паралелка

7

12

интернатна
група

7

12

паралелка

4

6

група в
общежитие

4

6

паралелка

8

12

група в
общежитие

8

12

паралелка

4

6

група в
общежитие

4

6

паралелка

8

12

група в
общежитие

8

12

паралелка

2

14

индивидуална
работа/група

1

5

VI.

Логопедични кабинети

VII.

Общежития и групи за целодневна организация

1.

Общежития:

1.1.

За ученици в I – VII клас

група

17

20

1.2.

За ученици в VIII – XII клас

група

18

25

2.

Групи за целодневна организация на учебния ден:

2.1.

Когато задължителните и избираемите часове се
провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете
за самоподготовка – след обяд

група

16

25

2.2.

Когато задължителни, избираеми и самоподготовка
се съчетават в смесен блок сутрин и след обяд

група

3.

Групи за целодневна организация на учебния ден в
специалните училища

група

8

VIII.

Групи за допълнителна подготовка във факултативните учебни часове в училищата и групи в центровете за подкрепа за личностно развитие, в които се
организират дейности по интереси

1.

Допълнителна подготовка

група

13

2.

Група по ...

група

13

3.

Музикални състави:

3.1.

Струнен оркестър, духов (фанфарен) оркестър, хор
за народно пеене, хор за школувано пеене, камерен
хор, ансамбъл, вокална група

група

12

3.2.

Акордеонен оркестър, оркестър от народни инструменти, група за автентичен фолклор

група

6

3.3.

Състав по камерна музика

група

3

4.

Танцови състави – народни, класически, модерни
и спортни танци

група

12

5.

Театрален състав

група

13

6.

Спортни групи по видове спорт:

6.1.

Колективни спортове

група

15

6.2.

Индивидуални спортове

група

12

6.3.

Групи за лечебна физкултура, туризъм

група

13

Съгласно нормативите за
съответните паралелки
12

6

С Т Р.
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Приложение № 8
към чл. 118, ал. 2, т. 1
Детска градина/училище …………………
Справка за планираните средства за финансиране на разходите за ……………. г.
Средства за дейностите по обучение и възпитание на децата и
учениците, в т. ч.:

Видове разходи

1

5

6

1. Възнагра ж дени я
на педа г ог и че ск ите специалисти,
в к л ю ч и т е л н о з а дължителни осигурителни вноски от
работодател

*

*

1.1. назначени с трудов договор

*

*

1.2. наети по ЗЗД

*

*

2. Възнагра ж дени я
на непедагогически
персона л, вк лючително задължителни
осигурителни вноски от работодател

*

*

3. Разходи за персона л – облек ло,
СБКО, обезщетения
по КТ и др.

*

*

4. Разходи за вода,
горива, енергия

*

*

5. Разходи за материали и консумативи

*

*

2

3

*

*

*

*

6. Разходи за храна
в з а д ъ л ж и т е л но т о
п ред у ч и л и щ но об разование

*

*

7. Разходи за наем

*

*

4

8. Разходи за текущи
ремонти
9. Разходи за основни
ремонти
10. Разходи за материални активи, които нямат характер
на дълготрайни
11. Амортизация на
дългот райни материални и нематериални активи
12. Разходи за външни услуги без т. 4 и
6 – 9

Всичко:

о т д е й - за осигуряване и поддърот държавния бюджет
н о с т и жане на материално-техническата база
с р е щ у
заплащаза обучението по проот дру ги
г р а м н а т а с и с т е м а / целеви не, които подлежащи на източници
учебния план за дей- сред- са извън възстановява- на финанности по задължител- ства по програм- не от родите- сиране без
ното предучилищно и чл. 283, ната сис- лите съгласно средствата
у чилищно образова- ал. 3 т е м а / методиката по от държавние по стан дар т и те ЗПУО у ч е б н и я
чл. 132
ния бюплан
за финансиране
джет
(к.2+к.3+к.4+к.5+к.6)

БРОЙ 81

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК
4

13. Финансови разходи, данъци, такси
14. Разходи по чл. 283,
ал. 3 ЗПУО

*

*

1 5. Дру г и р а з хо д и , невк л ючен и в
т. 1 – 14

С Т Р. 2 9

5

6

*

*

*

*

*

*

(к.2+к.3+к.4+к.5+к.6)

Всичко разходи:

Забележки:
1. Разходите по т. 15 да се опишат по елементи като приложение към справката.
2. При попълване на т. 1 следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1.
3. Средствата по ред 25 от колони 2 и 3 не могат да надвишават предоставените средства за сметка
на държавния бюджет.

Приложение № 9
към чл. 118, ал. 2, т. 2
Детска градина/училище ……………………
Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и
учениците за ……………. г.
Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и
учениците, в т. ч.:
финансирани със средства
от държавния бюджет
Видове разходи

1

финансирани
от платени услуги за дейности извън
учебния план

за осигуряване и
поддържане на
материално-техническата база

за обу чен ие т о по
в ъ з с т ап рог ра м ната сисот дейности н о в е н и
целеви
тема/у чебен план
срещу запла- о т р о средза дейности по защане, които дителиства по
дължителното пред
са извън про- т е с ъ чл. 283,
у ч и л и щ но и у ч играмната сис- г л а с н о
ал. 3
лищно образование
тема/учебния методиЗПУО
по стандартите за
план
ката по
финансиране
чл. 132
2

3

финансирани
от други
източници, без
средствата от държавния
бюджет

5

6

1. Възнаграждения на педагогическ ите специа листи,
включ ително задължит елни
о с и г у ри т е л н и вно с к и о т
работод ател

*

*

1.1. назначени с трудов договор

*

*

1.2. наети по ЗЗД

*

*

2. Възнаграждения на непеда г ог и че ск и пер с он а л ,
включит елно задължителни осигурителни вноск и от
работодател

*

*

3. Разходи за персонал – облекло, СБКО, обезщетения
по КТ и др.

*

*

4. Разходи за вода, горива,
енергия

*

*

5. Разходи за материали и
консумативи

*

*

*

*

6. Разходи за храна в задължителното преду чилищно
образование

*

*

7. Разходи за наем

*

*

4

Всичко:

(к.2+к.3+к.4+к.5+к.6)
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6

12. Разходи за външни услуги
без т. 4 и 6 – 9

*

*

13. Финансови разходи, данъци, такси

*

*

*

*

*

*

(к.2+к.3+к.4+к.5+к.6)

8. Разходи за текущи ремонти
9. Разходи за основни ремонти
10. Разходи за материални
активи, които нямат характер
на дълготрайни
11. Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи

14. Разходи по чл. 283, ал. 3
ЗПУО
15. Други разходи, невключени в т. 1 – 14

*

*

Всичко разходи:

Забележки:
1. Разходите по т. 15 да се опишат по елементи като приложение към справката.
2. При попълване на т. 1 следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1.
3. Средствата по ред 25 от колони 2 и 3 не могат да надвишават предоставените средства за сметка на
държавния бюджет.
Компонентът Ос отпада при достигане на
Приложение № 10
към чл. 132
25
25-годишния период на откупуване на инвесМЕТОДИКА
тицията.
за определяне на максималния размер на съби0,04 (4 на сто) са годишните разходи за рераните средства от родителите на деца и ученици
монти на сградата/сградите на частната детска
от частните детски градини и училища, включени
в системата на държавно финансиране
градина/училище;
0,0016 (0,16 на сто) е овехтяването (физическо,
1. Средства за осигуряване и поддържане на
функционално и икономическо) на сградата/
сграден фонд:
сградите на частната детска градина/училище;
1.1. При собственост върху сградата/сградите
n е възрастта на конструкцията (n ≤ 100 година частните детски градини и училища
ни при М3, n ≤ 60 години при М2) (определена
Максималният размер на събираните от частна базата на действащи нормативни актове в
ните детски градини и училища, включени в
системата на държавно финансиране, средства
Република България).
от родителите за компенсиране на извършени
1.2. При наемане на сградата/сградите на
от тях разходи за осигуряване и поддържане на
частните детски градини и училища:
сградния фонд годишно за едно дете или ученик
се определя по следния начин:
,
където:
,
ГНС са годишните разходи за наем на сградата/
сградите на частната детска градина/училище
(на база на Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост);
където:
ОС – оценката на сградата/сградите на частСсф са средствата за сграден фонд годишно
ната детска градина/училище (в съответствие
за един ученик;
със Закона за местните данъци и такси);
Ос
0,04 (4 на сто) – годишни разходи за ремонти
са
годишните
разходи
за
откупуване
на
25
на сградата/сградите на частната детска градина/
инвестицията за придобиване на собствена сграучилище (определени на базата на действащи
да/сгради на частната детска градина/училище;
нормативни актове в Република България);
ОС е оценката на сградата/сградите на част0,0016 (0,16 на сто) – овехтяване (физическо,
ната детска градина/училище (в съответствие
функционално и икономическо) на сградата/
със Закона за местните данъци и такси);
сградите на частната детска градина/училище
25 е срокът на откупуване на инвестицията
(определено на базата на действащи нормативни
за закупуване на собствена сграда/сгради на
частната детска градина/училище.
актове в Република България);
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n – възрастта на конструкцията (n ≤ 100 години при М3, n ≤ 60 години при М2) (определена
на базата на действащи нормативни актове в
Република България).
2. Средства за материални и нематериални
активи, използвани за дейността на частна детска градина/училище (компютри, периферни
устройства за тях, софтуер и право на ползване
на софтуер, мобилни телефони, марки, патенти):
,
където:
са годишните разходи за откупуване
на инвестицията за закупуване на материални и
нематериални активи, използвани за дейността
на частната детска градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 2-годишния период на откупуване на инвестицията.
ОМНМА – оценката на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на
частната детска градина/училище – равностойна
на цената на придобиване на актива – от баланса;
2 – срокът на откупуване на инвестицията за
закупуване на материалните и нематериалните
активи, използвани за дейността на частната
детска градина/училище;
0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти на материалните и нематериалните активи,
използвани за дейността на частната детска
градина/училище;
0,10 (10 на сто) – овехтяването (физическо,
функционално и икономическо) на материалните и нематериалните активи, използвани за
дейността на частната детска градина/училище;
n – възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на частната
детска градина/училище (n ≤ 5 години).
3. Средства за материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено
да се използват за дейностите на частната детска
градина/училище повече от една календарна
година, пропорционално на определения за използването им срок:

,
където:
са годишните разходи за откупуване
на инвестицията за закупуване на материални
активи, които нямат характер на дълготрайни,
но е предвидено да се използват за дейността на
частната детска градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 3-годишния период на откупуване на инвестицията.
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ОМА – оценката на материални активи, които
нямат характер на дълготрайни, но е предвидено
да се използват за дейността на частната детска
градина/училище – равностойна на цената на
придобиване на актива – от баланса;
3 – срокът на откупуване на инвестицията за
закупуване на материални активи, които нямат
характер на дълготрайни, но е предвидено да
се използват за дейността на частната детска
градина/училище;
0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти
на материални активи, които нямат характер на
дълготрайни, но е предвидено да се използват за
дейността на частната детска градина/училище;
0,07 (7 на сто) – овехтяването (физическо,
функционално и икономическо) на материални
активи, които нямат характер на дълготрайни,
но е предвидено да се използват за дейността на
частната детска градина/училище;
n – възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността частната
детска градина/училище (n ≤ 5 години).
4. Средства за машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за
дейността на частната детска градина/училище:

,
където:
са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на машини,
съоръжения, апаратура, транспортни средства,
използвани за дейността на частната детска
градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 5-годишния период на откупуване на инвестицията.
ОМСАТС – оценката на машини, съоръжения,
апаратура, транспортни средства, използвани за
дейността на частната детска градина/училище – равностойна на цената на придобиване на
актива – от баланса;
5 – срокът на откупуване на инвестицията за
закупуване на машини, съоръжения, апаратура,
транспортни средства, използвани за дейността
на частната детска градина/училище;
0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти
на машини, съоръжения, апаратура, транспортни
средства, използвани за дейността на частната
детска градина/училище;
0,06 (6 на сто) – овехтяването (физическо,
функционално и икономическо) на машини,
съоръжения, апаратура, транспортни средства,
използвани за дейността на частната детска
градина/училище;
n – възрастта на машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за
дейността на частната детска градина/училище
(n ≤ 10 години).
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32

ДЪРЖАВЕН

5. Обща стойност на максималния размер
на събираните от частните детски градини и
училища, включени в системата на държавно
финансиране, средства (ОСМРСС) от родителите
за компенсиране на извършени от тях разходи
за осигуряване и поддържане на материалнотехническата база:
ОСМРСС годишно/ученик = т. 1+т. 2+т. 3+т. 4
Забележка. За стойността по т. 1 се прилага
формулата по т. 1.1 или по т. 1.2 в зависимост от
това, дали сградата е собствена, или е наета.
7415

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на студентите
в редовна форма на обучение във висшите
училища по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г. в размер
434 484 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Предназначените средства за
трансфери към държавните висши училища
са в размер 396 141 лв. и са разпределени
съгласно приложение № 1.
(2) Със сумата 38 343 лв., разпределена
съгласно приложение № 2, да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2017 г., Политика
„Равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, Бюджетна програма „Студентско подпомагане“.
(3) Със сумата 38 343 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
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Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.
§ 2. В Постановление № 186 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт в приложението към чл. 1,
ал. 2, т. 1 се правят следните изменения:
1. На реда за Община Кърджали в колона 3 числото „4 075“ се заменя с „24 826“.
2. На реда за Община Момчилград в колона 3 числото „24 826“ се заменя с „4 075“.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
Трансфери за държавните висши училища
№
по
ред

Държавно висше училище

1. Аграрен университет – Пловдив

Сума
(в лв.)
7 980

2.

Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив

3.

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

4.

Висше строително училище „Любен
Каравелов“ – София

1 239

5.

Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков“ – София

1 287

6.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

2 187

7. Икономически университет – Варна

22 101

8. Лесотехнически университет – София

4 878

9. Медицински университет – Плевен

6 333

10. Медицински университет – Пловдив

13 446

11. Медицински университет – София

23 718

12.

Медицински университет „Проф.
д-р П. Стоянов“ – Варна

12 885

13.

Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски“– София

3 765

1 707
15 561
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Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

Национална академия за театрално
14. и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

1 977

15.

Национална музикална академия
„Панчо Владигеров“ – София

1 752

16.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

7 212
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№
по
ред

Частно висше училище

3.

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

4 746

4.

Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив

642

5.

Висше училище по застраховане и
финанси – София

1 620

6.

Висше училище по мениджмънт –
Варна

1 407

7.

Висше училище по сигурност и
икономика – Пловдив

1 761

Сума
(в лв.)

Национална художествена акаде17.
мия – София

2 379

Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“

34 116

19. Русенски университет „Ангел Кънчев“

14 052

8.

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

927

20.

Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

47 439

9.

Европейски политехнически университет – Перник

108

21.

Стопанска ака деми я „Дими т ър
Ценов“ – Свищов

10 284

10.

Колеж по мениджмънт, търговия
и маркетинг – София

297

18.

22. Технически университет – Варна

8 784

23. Технически университет – Габрово

4 968

24. Технически университет – София
25.

Трак ийск и у ниверситет – Стара
Загора

27 003
11 598

Университет „Проф. д-р Асен Зла26.
таров“ – Бургас

6 585

27.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

7 695

28.

Университет за национално и световно стопанство – София

45 291

29.

Университет по библиотекознание и
информационни технологии – София

3 693

30.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

7 980

31.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

3 039

32.

Шуменски университет „Eпископ
Константин Преславски“

12 054

33.

Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград

21 153

ОБЩО:

Приложение № 2
Трансфери за частните висши училища
Частно висше училище

1.

Американски университет – Благоевград

2. Бургаски свободен университет

Сума
(в лв.)
3 216
2 046

270

Международно висше бизнес училище – Ботевград

195

13. Нов български университет – София

20 973

Театрален колеж „Любен Гройс“ –
София

135

12.

14.

ОБЩО:

396 141

№
по
ред

11. Колеж по туризъм – Благоевград

38 343
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179
на Министeрския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110
от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57
от 2015 г., бр. 79 от 2016 г. и бр. 51 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24,
ал. 1, т. 2 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и справка за наетите
по трудово правоотношение най-малко 10
български граждани на пълно работно време от осигурител – местно лице, за всеки
чужденец, възползвал се от право на пребиваване, която включва обобщена справка за
работодател за период, както и информация
за актуално състояние за всички действащи
трудови договори, издадена от НАП.
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(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат справка за актуално
състояние от търговския регистър и справка
за наличието или липсата на задължения на
търговеца.“
§ 2. В чл. 19 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 20, ал. 1 след думата „низходящия“ се добавя „в случаите, когато същият
е чужденец“.
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Док у мен т и т е по а л. 1, т. 1 не се
изискват от чужденеца в случаите, когато
информацията е отразена в Национална база
данни „Население“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 29а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 29в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Док у мен т и т е по а л. 1, т. 1 не се
изискват от чужденеца в случаите, когато
информацията е отразена в Национална база
данни „Население“.“
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в изречения първо и второ
думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 3, изречение второ думата „три“
се заменя с „два“.
§ 8. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 9. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. За получаване право на постоянно
пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 3
ЗЧРБ чужденецът прилага документите по
чл. 34, ал. 1 и удостоверение за раждане.
Службите за административен контрол на
ч у ж денци прилагат сл у жебна справка за
разрешено постоянно пребиваване на един
от двамата родители.“
§ 10. В чл. 38 след думите „документите
по чл. 34, ал. 1“ запетаята и думите „удостоверение за раждане на низходящ български
гражданин“ се заличават. В края на изречение
трето се поставя запетая и се добавя „както и за раждане на низходящия български
гражданин“.
§ 11. В чл. 39, ал. 6, т. 7, буква „б“ думите „с удостоверение“ се заменят със „със
справка“, а след думите „недвижимия имот“
се поставя запетая и се добавя „която се
прилага служебно“.
§ 12. В чл. 39а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 13. В чл. 40 т. 1 се отменя.
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§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Док у мен т и т е по а л. 1, т. 3 не се
изискват от чужденеца в случаите, когато
информацията е отразена в Национална база
данни „Население“.“
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Док у мен т и т е по а л. 1, т. 1 не се
изискват от чужденеца в случаите, когато
информацията е отразена в Национална база
данни „Население“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 16. В чл. 52 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За предоставяне право на дългосрочно
пребиваване на притежател на Синя карта
на ЕС чужденецът прилага към заявлението
документите по чл. 51, ал. 2 и официален
док у мен т от д ържава/д ържави – ч ленка/
членки на ЕС, удостоверяващ законното му
пребиваване като притежател на Синя карта
на ЕС на нейна/техни територия/територии
за срок, допълващ изискуемия общ 5-годишен период.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат служебно справка
за законното пребиваване на чужденеца в
продължение най-малко на две години преди
подаването на заявлението на територията
на Република България като притежател на
Синя карта на ЕС.“
§ 17. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „два“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „три“
се заменя с „два“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Започналите производства по предоставяне на п родъл ж и телно, постоянно
и дългосрочно пребиваване на чуж денци
на територията на Република България до
влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.
§ 19. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г. с изключение на § 11, който
влиза в сила от създаването на техническа
възможност за служебно получаване на информация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството нa Република България
и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно предоставяне за ползване
на имоти за нуждите на дипломатическите
представителства на двете страни
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г. – ДВ, бр. 60
от 2017 г. В сила от 14 август 2017 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Куба, наричани
за краткост „Страните“,
Водени от желанието да укрепят приятелските отношения и с цел да гарантират въз
основа на принципа за реципрочност благоприятните условия за престой и изпълнение
на респективните дипломатически функции,
Съгласно разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от
18 април 1961 г. и Виенската конвенция за
консулските отношения от 24 април 1963 г.
се споразумяха за следното:
Член 1
1.1. С
 траните се съгласяват реципрочно
да не заплащат наем за ползваните
имоти, посочени в Приложение I и
предназначени да удовлетворят нуждите на дипломатическите мисии и
резиденции на всяка една от Страните
на територията на другата.
1.2. Н астоящото Споразумение се сключва
за не повече от два имота, разположени в близост до други посолства и
чиято площ не надвишава 1300 кв. м
застроена площ и 985 кв. м зелени или
незастроени площи.
1.3. По силата на предходната точка правителството на Република България
заплаща месечен наем за 4923,89 кв. м
зелени площи, принадлежащи към ползваните от него имоти и надхвърлящи
договореното, в размер на 963,58 CUC.
Правителството на Република България
се задължава да плаща наема, считано
от 1 ноември 2014 г., като плащането
ще се осъществи след влизането в сила
на настоящото Споразумение.
1.4. С траните имат право чрез размяна
на ноти да поискат смяна на по-горе
посочените имоти за други при същите
условия, като изчакат съответното разрешение. Тези дипломатически ноти се
считат за изменения към Приложение I,
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като се вземе предвид и залегналото в
чл. 9, и влизат в сила в съответствие
с чл. 11 от Споразумението.
Член 2
Имотите, описани в Приложение I от настоящото Споразумение, се ползват от Страните
единствено за целите, описани в чл. 1, точка
1.1 от това Споразумение.
Член 3
3.1. П
 о отношение на имотите, предмет
на това Споразу мение, се прилага
параграф 1) на член 23 от Виенската
конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.
3.2. С траната, която ползва имота/имотите,
заплаща сметките за комунални услуги,
като водоснабдяване, централно отопление, електричество, газ, телефонни
услуги, ремонти, събиране на смет и
всички други услуги, които желае да
ползва в съответствие с договорите,
сключени с организациите и физическите лица, които предоставят такива
услуги, при спазване на установените
правила и тарифи в страната, в която
се намира/намират имотът/имотите.
3.3. Таксите за инсталиране на основни
услуги, като ток, водоснабдяване, телефонни услуги и газ, се заплащат от
Страната, която предоставя имота/
имотите.
3.4. В сички останали услуги, които не са
посочени в предходната точка и са
свързани с ползването на имотите, се
поемат от Страната, която ги ползва.
Член 4
4.1. С
 траните се задължават да пазят в
добро техническо състояние предоставения/предоставените им за ползване
съгласно настоящото Споразумение
имот/имоти.
4.2. В сяко преустройство или изменение
на имотите, предоставени за ползване
на една от Страните, изисква предварително одобрение от Страната, която
предоставя имота/имотите.
Член 5
5.1. О
 сновни ремонти на имотите се извършват на всеки 8 години. Основни
ремонти преди осмата година се осъществяват само в случай на спешни
ремонти или при извънредни, неочаквани или форсмажорни обстоятелства.
Осемгодишният срок започва да тече
от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение.
5.2. Р азход и т е за основн и ремон т и на
имотите по силата на правилото за
реципрочност се поемат от Страната,
която предоставя имота/имотите.
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 онятието „основен ремонт“ се отнася
П
за дейности по възстановяване и/или
пълна или частична замяна на конструктивни елементи, основни части,
съоръжения или инсталации на сгради,
както и за строително-монтажните работи, с които първоначално вложени,
но износени материали, конструкции и
конструктивни елементи се заменят с
други видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност,
подобрява се или се удължава срокът на
тяхната експлоатация. Такива ремонти
могат да бъдат частични или пълни и
с нормално или спешно изпълнение
според естеството им.
5.3. С редствата за текущи ремонти се поемат от Страната, която ползва имота/
имотите.
Понятието „текущ ремонт“ се отнася за поддържането в изправност на
сградите, постройките, съоръженията
и инсталациите, както и вътрешните
преустройства, при които не се засяга
конструкцията на сградата, не се извършват дейности, като премахване или
преместване на съществуващи стени и
направа на отвори в тях, когато засягат
конструкцията на сградата, и също
не се променя предназначението на
помещенията и натоварванията в тях.
5.4. В сички ремонтни дейности, било текущи или основни, се извършват съгласно законодателството на държавата,
където се намира имотът/имотите, и
задължително след получаване на одобрение от Страната, която предоставя
имота/имотите.
Член 6
Едната Страна без съгласието на другата
не може да отдава под наем или да разрешава
на трети лица да използват имота/имотите,
предоставени за ползване на съответните
мисии.
Член 7
Разходите за застраховане на имота/имотите се поемат от Страната, която го/ги
предоставя, в съответствие с нейното законодателството.
Член 8
Споровете между Страните във връзка с
тълкуването или прилагането на настоящото
Споразумение се решават чрез провеждане
на приятелски консултации или преговори
по дипломатически път.
Член 9
Настоящото Споразумение може да бъде
изменяно по всяко време по взаимно съгласие
между Страните. Измененията и допълненията
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се оформят като протоколи и са неразделна
част от това Споразумение, като влизат в
сила в съответствие с процедурата по чл. 11.
Член 10
Настоящото Споразумение се сключва за
срок 10 години и действието му се продължава автоматично за същите последователни
периоди от по 10 години, освен ако не бъде
денонсирано в писмен вид по дипломатически път от някоя от Страните не по-късно от
6 месеца преди датата на изтичане на съответния период на действие.
В случай че една от Страните реши да
закрие дипломатическото си представителство на територията на другата страна, тя
може да прекрати настоящото Споразумение. Прекратяването влиза в сила 6 месеца,
след като другата Страна е била уведомена
писмено. При желание на другата Страна
нейното дипломатическо представителство
да продължи да функционира отношенията
между Страните се уреждат с договор за наем
съгласно законодателството на държавата, в
която се намира имотът, предоставен на това
дипломатическо представителство.
Член 11
Настоящото Споразумение влиза в сила от
датата на последното писмено уведомление,
с което Страните се уведомяват взаимно по
дипломатически път, че са изпълнени всички
необходими изисквания, предвидени по националното им законодателство за влизане в
сила на настоящото Споразумение.
Подписано в София на 19 януари 2017 г. в
два екземпляра, всеки от които на български,
испански и английски език. Текстовете имат
еднаква правна сила.
За правителството на
Република България:
Даниел Митов,
министър на
външните работи

За правителството на
Република Куба:
Педро Пабло Сан
Хорхе Родригес,
извънреден и
пълномощен посланик

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Имоти на Република България в Република
Куба:
Канцелария: ул. 5-а № 6407 между 64-та и
66-а, Мирамар, Плая
Разгъната застроена площ: 421,93 кв. м
3елени площи: 643,99 кв. м
Резиденция: ул. 21 № 15013, Кубанакан
Разгъната застроена площ: 865,15 кв. м
3елени площи: 5264,90 кв. м
Имоти на Република Куба в Република България:
Канцелария и резиденция: ул. Константин
Щъркелов № 1
Разгъната застроена площ: 1118,62 кв. м
Зелени площи: 984,50 кв. м
7271
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване
на регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ,
бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 6, т. 11 думите „ т. 5“ се заменят
с „т. 2“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „нея“ се заменя с „него“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. списъкът по чл. 10, ал. 3, т. 5, съответно
по чл. 11, ал. 3, т. 2;“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 4 след думата „съдимост“ се добавя „или код на електронно свидетелство за
съдимост“;
б) в т. 5 думите „удостоверение за актуално
състояние по партидата в търговския регистър,
актуално удостоверение за данъчна регистрация, регистрация в БУЛСТАТ,“ се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Документите по ал. 3 не се изискват
от заявителя, когато данните, съдържащи се
в тях, могат да бъдат извлечени от регистри
на държавната администрация. В този случай в заявлението се посочват данните по
ал. 3. Агенцията по геодезия, картография
и кадастър събира служебно необходимите
данни и документи.
(5) Ако необходимите данни и документи
по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат
да се получат от тях, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър може да ги изиска
от заявителя.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „подписана“ се заменя с
„подписано“.
2. В ал. 2, т. 1 след абревиатурата „БУЛСТАТ,“
се добавя „предмет на дейност“ и се поставя
запетая.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. актуален документ от Националния
осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото
лице – кандидат за вписване в регист ъра
(търговско дружество, кооперация);
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2. списък на постоянния специализиран
състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН,
специалността и заеманата длъжност.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Документите по ал. 3 не се изискват
от заявителя, когато данните, съдържащи се
в тях, могат да бъдат извлечени от регистри
на държавната администрация. В този случай
в заявлението се посочват данните по ал. 3.
Агенцията по геодезия, картография и кадастър събира служебно необходимите данни
и документи.
(5) Ако необходимите данни и документи
по ал. 3 не се съдържат в регистри на държавната администрация, съответно не могат
да се получат от тях, Агенцията по геодезия,
картография и кадастър може да ги изиска
от заявителя.“
§ 5. В чл. 15а думата „негова“ се заменя
с „негово“.
§ 6. В чл. 16, ал. 1 се създава т. 11:
„11. извършват служебни проверки в регистри на държавната администрация, които
съдържат данните по чл. 10, ал. 2 и чл. 11,
ал. 2, и изискват служебно необходимите
документи по чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 3.“
§ 7. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Издаването на свидетелство и карта
за правоспособност, както и даването на
писмени справки от регистъра се извършват
срещу заплащане на такса, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра
и имотния регистър.“
§ 8. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:
„2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 – със справка от търговския регистър за регистрация на
търговеца;“.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „Агенция по кадастъра“, „Агенцията по кадастъра“,
„службата по кадастъра“, „служба по кадастъра“, „молба“, „молбата“, „молбите“ и „писмена“ се заменят съответно с „Агенция по
геодезия, картография и кадастър“, „Агенцията
по геодезия, картография и кадастър“, „службата по геодезия, картография и кадастър“,
„служба по геодезия, картография и кадастър“,
„заявление“, „заявлението“, „заявленията“ и
„писмено“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър към средата на междурегистров
обмен RegiX.
Министър:
Николай Нанков
7302
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 7
от 28 септември 2017 г.
за съдебните заседатели
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни
заседатели за всеки съд, етичните правила за
поведение и организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.
Чл. 2. (1) Съдебните заседатели участват
в състава на съда, който разглежда дела като
първа инстанция, в случаите и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) Съдебните заседатели имат равен глас,
права и задължения със съдиите от състава без
изрично предвидените за съдията докладчик
и за председателя на състава.
(3) Съдебните заседатели са длъжни да
пазят тайната на съвещанието.
Чл. 3. Съдебните заседатели са длъжни да
спазват принципите и правилата за етично
поведение, определени с тази наредба.
Чл. 4. На съдебните заседатели се дължи
възнаграждение за времето, в което изпълняват
функциите си, в размера и при условията на
Закона за съдебната власт и на тази наредба.
Чл. 5. Държавата защитава съдебните заседатели и ги обезщетява за вреди, които са
им причинени при или по повод изпълнението
на техните функции.
Чл. 6. Съдебните заседатели могат да образуват и да членуват в организации, които
защитават правата и интересите им във връзка
с това им качество.
Раздел ІІ
Определяне на броя на съдебните заседатели
за всеки съд
Чл. 7. (1) Броят на съдебните заседатели
за районен, окръжен, военен и специализиран
наказателен съд се определя на общо събрание на съдиите от съответния им по-горен
по степен съд не по-късно от 8 месеца преди
изтичане на мандата на действащите съдебни
заседатели.
(2) При определяне броя на съдебните
заседатели се вземат предвид броят на делата, които всеки първоинстанционен съд е
разгледал в предходната година със съдебни
заседатели, и становището на председателя на
съответния съд за тенденциите на увеличение
или намаление на тези дела за целия изтичащ
мандат на съдебните заседатели.
(3) При изготвяне на становището по ал. 2
административните ръководители вземат предвид и други фактори, свързани със специфични
за всеки съд обстоятелства, демографски и
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икономически показатели за съдебния район, статистически данни и изследвания за
факторите, обуславящи престъпността, които
могат да обусловят очаквана промяна в броя
и тежестта на делата, които ще се разглеждат
през следващия период със съдебни заседатели.
(4) Броят на съдебните заседатели трябва да
бъде съобразен с възможността всеки от тях
да участва в съдебните заседания най-много
за 60 дни в рамките на една календарна година, както и с вероятността мандатът на част
от съдебните заседатели да бъде предсрочно
прекратен.
(5) При повече от една община на територията на съдебния район е необходимо да
има съдебни заседатели от всички общини,
като по своя преценка общите събрания могат
да определят и съотношение между броя на
съдебните заседатели от различните общини.
(6) Справката за броя на делата и становището по ал. 2 се изготвят и представят на
съответния по-горен съд в срок не по-късно
от 9 месеца преди изтичане на мандата на
съдебните заседатели.
Чл. 8. (1) Общинските съвети на територията на съдебния район на всеки съд, а за
специализирания наказателен съд – Столичният общински съвет, изготвят списък на
одобрени кандидати за съдебни заседатели по
реда и при условията, предвидени в Закона
за съдебната власт.
(2) В едномесечен срок от получаване на
списъка по ал. 1 комисията по чл. 68д ЗСВ
извършва проверката за съответствие, предвидена в закона.
(3) Съдебните заседатели за всеки районен, окръжен и специализиран наказателен
съд се избират от общо събрание на съдиите
от съответния им по-горен съд – окръжен,
апелативен и апелативния специализиран
наказателен съд, от списъка с кандидати,
предоставен им от общинския съвет.
(4) Когат о комиси я та по ч л. 68д ЗСВ
установи, че предложените от общинските
съвети кандидати, отговарящи на изискванията, са по-малко от определения по реда
на предходните разпоредби брой, председателят на съответния окръжен, апелативен
и апелативния специализиран наказателен
съд изпраща искане до общинските съвети
за попълване на списъка на кандидатите за
съдебни заседатели в срок до един месец от
постъпване на искането. По същия начин се
процедира, когато се установи, че броят на
лицата, включени в списъка и притежаващи
квалификация в областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности, е под
10 на сто от всички лица в списъка.
Чл. 9. Изборът на съдебни заседатели се
извършва не по-късно от един месец преди
изтичане на мандата на действащите съдебни
заседатели.
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Раздел ІІІ
Встъпване на съдебните заседатели
Чл. 10. (1) Председателят на съответния
първоинстанционен съд насрочва общо съб
рание на съдиите за полагане на клетва от
избраните съдебни заседатели за последния
работен ден от мандата на действащите съдебни заседатели.
(2) Датата на изтичане на мандата на действащите съдебни заседатели трябва да бъде
обявена от общинските съвети при откриване
на процедурата за набиране на кандидати за
съдебни заседатели.
(3) Уведомяването и призоваването на избраните съдебни заседатели за насроченото
общо събрание за полагане на клетва трябва
да е извършено поне две седмици преди датата
на провеждането му.
Чл. 11. Всеки избран съдебен заседател
полага следната клетва: „Заклевам се в името
на народа да прилагам точно Конституцията
и законите на Република България, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно
убеждение, да бъда безпристрастен, обективен
и справедлив, да допринасям за издигане
престижа на съдебната власт, да пазя тайната
на съвещанието, като винаги помня, че за
всичко отговарям пред закона. Заклех се!“.
Чл. 12. В деня на полагане на клетвата
председателят на съответния съд дава първоначални разяснения за статута, правата и
задълженията на съдебните заседатели.
Чл. 13. (1) Мандатът на съдебните заседатели започва да тече от датата на полагане
на клетвата.
(2) Председателят на съответния съд, пред
когото се полага клетвата, изпраща на председателя на общинския съвет данни за броя
и имената на положилите клетва съдебни
заседатели и за датата на полагането є.
Чл. 14. Съдебният заседател посочва в писмен вид точен адрес, месторабота, телефон и
имейл, на които може да бъде намиран. При
промяна на тези данни съдебният заседател е
длъжен незабавно да уведоми съда писмено.
Раздел IV
Подбор на съдебни заседатели за всяко дело
Чл. 15. (1) За всяко дело се определят
основни и резервни съдебни заседатели на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.
(2) Подборът на основни и резервни съдебни заседатели се извършва от служител/и на
съда, изрично определен/и за това от председателя на съда.
(3) С разпореждането за насрочване на
делото съдията докладчик определя необходимостта от резервни съдебни заседатели, както
и от педагози, психолози и специалисти по
социални дейности.
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Чл. 16. (1) Случайният подбор на основни
и резервни съдебни заседатели се осъществява
чрез съществуващите електронни деловодни
системи и модули, а след изграждането на
единна информационна система на съдилищата – чрез нея.
(2) В подбора участват всички съдебни
заседатели, които не са достигнали участие
в съдебни заседания от 60 дни в рамките на
една календарна година, не са заявили писмен
отказ от участие в съдебни заседания, не са
депозирали своевременно писмено заявление
за отсъствие по различни причини в даден
период, както и тези, които нямат насрочени
съдебни заседания за същия ден, разглеждането
на които се извършва изцяло или отчасти във
времето, за което се прави изборът.
(3) Всеки съдебен заседател може да уведоми писмено администрацията на съответния
съд в кои времеви периоди или часове през
деня има обективни пречки за участие в работата на съда с цел по-добрата организация
и планиране на работата.
(4) За проведения случаен подбор се разпечатва протокол, който се прилага към
съответното дело.
Чл. 17. (1) За участие в съдебния състав се
призовават основните съдебни заседатели, а
резервните – съобразно правилата на НПК и
разпореждането на съдията докладчик.
(2) Повторен подбор на съдебен заседател
се извършва чрез системата за слу чайно
разпределение в хипотезите, предвидени за
съдиите, уредени от закона, Единната методика
за приложението на принципа за случайно
разпределение на делата и вътрешните правила
на съответния съд, оповестени на интернет
страницата му.
Раздел V
Участие в съдебни заседания
Чл. 18. Призоваването на съдебни заседатели за съдебни заседания може да става по
телефона или по електронен път, като това
се отбелязва в делото. Съдебните заседатели
могат да бъдат призовавани и по реда на
НПК, предвиден за страните, ако съдията
докладчик намери този начин за подходящ.
Чл. 19. (1) На съдебния заседател трябва да
се даде възможност да се запознае с делото
преди съдебното заседание.
(2) Администрацията на съда е длъжна да
осигури време и място в съдебната сграда за
изпълнение функциите на съдебните заседатели. Не се разрешава изнасяне на делата или
на материали от тях извън сградата на съда.
Чл. 20. (1) Съдебният заседател уведомява
своевременно председателя на съдебния състав при невъзможност да се яви в насрочено
съдебно заседание.
(2) Повторен подбор се извършва само в
случаите, посочени в чл. 17, ал. 2.
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Чл. 21. (1) Съдебният заседател участва в
съдебни заседания в прилично, съответстващо на общоприетите разбирания, облекло,
изключващо натрапването на принадлежност
към етническа, религиозна или култу рна
общност или индивидуални предпочитания,
съществено отклоняващи се от общоприетите.
(2) Съдебните заседатели във военните съдилища, които са униформени, участват в съдебното заседание със съответната униформа.
Чл. 22. Съдебните заседатели упражняват правата си и изпълняват задълженията
си съобразно установеното в Наказателнопроцесуалния кодекс в зависимост от вида
заседание, в което участват.
Раздел VI
Етични принципи и правила за поведение на
съдебните заседатели
Чл. 23. Етичните принципи и правилата,
произтичащи от тях, очертават стандартите за
поведението на съдебните заседатели, което
трябва да следват при и по повод осъществяването на обществената си функция:
1. законност – съдебните заседатели са
длъжни да спазват и прилагат Конституцията,
Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и другите закони на Република
България и да осъществяват дейността си
при зачитане и спазване правата и основните
свободи на гражданите;
2. независимост – при изпълнение на функциите си да действат по съвест и убеждение,
основано на обективно, всестранно и пълно
изследване на всички обстоятелства по делото,
като не се поддават на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния, независимо
от техния източник;
3. безпристрастност – съдебните заседатели са длъжни да извършват дейността си
обективно и добросъвестно, като се стремят
вярно и точно да анализират и оценяват
всички факти, обстоятелства и доказателства
по делото, като избягват поведение, което
може да се възприеме като привилегироване, предразположеност, предубеденост или
предразсъдък, основани на раса, произход,
ет ни ческа п рина длеж ност, пол, религ и я,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние; съдебните заседатели трябва да се ръководят от правилото,
че обвиненото лице се счита за невинно до
завършване на наказателното производство
с влязла в сила присъда, в която се установява противното;
4. справедливост – като представители на
обществото в съдебния процес съдебните заседатели са длъжни да се грижат за постановяване на справедливи съдебни присъди според
преобладаващото разбиране на обществото
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за справедливост, като в рамките на общите и абстрактните норми на закона отчитат
особеностите на всеки конкретен случай и го
решават, опирайки се на критерии, свързани
с общочовешките ценности и ценностите на
демократичната правна уредба;
5. компетентност – съдебните заседатели
трябва да познават и спазват правата и задълженията си, регламентирани с Конституцията,
ЗСВ, НПК и други нормативни актове, да ги
прилагат коректно и да повишават нивото на
квалификацията си;
6. отговорност – съдебните заседатели
трябва да следват поведение, което не накърнява престижа на съдебния заседател и
на съдебната власт;
7. честност и достойнство – съдебните заседатели трябва да имат обективно, добросъвестно и откровено поведение при изпълнение
на определените им функции на представители
на обществото в съдебния процес;
8. политически неутралитет – съдебните
заседатели не трябва да допускат в своята
работа да бъдат повлияни от свои или чужди
политически пристрастия;
9. вежливост, учтивост и толерантност – при
изпълнение на функциите си да се отнасят
любезно, възпитано и с уважение към всички страни в процеса, да изискват подобно
поведение и от тях, да зачитат правата и
достойнството на личността, да не допускат
прояви на дискриминация, да са открити
и търпеливи за изслушване и възприемане
на нови или различни аргументи, мнения и
гледни точки;
10. почтеност и благоприличие – по всяко
време и във всяка среда да имат морално и
пристойно поведение да не приемат материални или нематериални облаги независимо
от естеството им, които не им се следват и
могат да поставят под съмнение тяхната независимост и безпристрастност; да се въздържат
от действия, които са в разрез с представите
на обществото за благоприличие и могат да
компрометират тях и тяхната обществена
функция;
11. конфиденциалност – съдебните заседатели са длъжни да опазват тайната на съдебното съвещание, на държавната, служебната
и личната тайна, станала им известна при и
по повод осъществяване на правомощията им.
Раздел VІІ
Възнаграждение
Чл. 24. (1) За времето, в което съдебните
заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
(2) Възнаграждение се дължи за участие
както в открити, така и в закрити съдебни
заседания и за участие в тайно съвещание за
постановяване на присъда.
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Чл. 25. (1) Възнаграждението се определя
почасово, включително и за започнат час,
на база дневно възнаграждение в размер на
eдна двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за
окръжен съдия и за съдия от военен съд, но
не по-малко от 20 лв. на ден. Броят часове,
за които се дължи заплащане, е реално отработеният и не се ограничава от осемчасовия
работен ден.
(2) За съдебни заседания, продължителност
та на които се означава с начален и краен
час в съдебния протокол, възнаграждението
се определя съобразно часовете, отразени в
протокола, в размерите по ал. 1.
(3) За участие в други дейности, за които
не се съставя протокол, времето на заетост
на съдебните заседатели се определя от председателя на съдебния състав и се отразява
писмено по подходящ начин.
Чл. 26. (1) За изчисляване на общото дневно
и месечно възнаграждение за участието на
съдебен заседател във всяко съдебно заседание или друга дейност се изготвя съответен
документ съобразно правилата за документооборота в съответния съд със съответното
копие за съдебния заседател.
(2) Възнаграждението се изчислява от счетоводството на съда и се изплаща ежемесечно за
всички заседателни дни на съответния месец.
Чл. 27. На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са
направили във връзка с участието си в съдебни
заседания, за пътуване от местоживеенето
или местоработата им до сградата на съда и
обратно, в границите на съдебния район, по
правила, възприети за изплащане на пътни
разходи в съответния съд.
Раздел VІІІ
Други организационни въпроси
Чл. 28. (1) По всяко време след полагане
на клетвата съдебните заседатели от един
съдебен район могат да изберат съвет на съдебните заседатели.
(2) Съветът на съдебните заседатели осъществява връзка с административното ръководство на съда по организацията на работата
на съдебните заседатели и съдейства за доброто
взаимодействие между съдиите и съдебните
заседатели.
Чл. 29. Съдебните заседатели поставят въпросите си към ръководството на съда пряко
или чрез съвета на съдебните заседатели.
Чл. 30. (1) В тримесечен срок от полагане
на клетвата съдебният администратор или административният секретар на съответния съд
и Националният институт на правосъдието
организират и провеждат начално обучение
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на съдебните заседатели в подходящи обем,
вид и форма. Организирането и провеждането
се предприемат от съответните съдилища,
а Националният институт на правосъдието
предоставя и отговаря за програмата, лекторите и материалите за обучението.
(2) Националният институт на правосъдието осъществява обучение за поддържане и
повишаване на квалификацията на съдебните
заседатели през целия им мандат в сътрудничество с ръководствата на съответните
съдилища и съветите на съдебните заседатели.
(3) Обучението на съдебните заседатели се
финансира от бюджета на съдебната власт, от
програми и проекти.
Чл. 31. Легитимирането на съдебните заседатели при влизане в сградата на съда и при
участие в съдебни заседания се осъществява
по начин и със средства, определени от председателя на съда, в който са избрани.
Чл. 32. (1) Председателят на съответния
съд предоставя на всеки съдебен заседател
препис-извлечение от протокола на общото
събрание на съдиите за избора му и за полагане на клетвата.
(2) Администрацията на съда е длъжна да
осигури при необходимост на съдебния заседател документ за участието му в съдебните
заседания предварително и след провеждането
им с цел осигуряване на информация пред
работодателя на съдебния заседател или пред
други органи и лица.
Чл. 33. (1) За предсрочно прекратяване на
мандата на съдебен заседател на основание
чл. 71, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от Закона за съдебната
власт съдебният заседател подава изрично
писмено изявление до председателя на съда.
Въз основа на изявлението съдебният заседател се изключва от системата за случайно
разпределение на делата.
(2) Съдебен заседател с неизтекъл мандат в
един съд, избран за съдебен заседател в друг
съд, е длъжен преди полагане на клетвата
като новоизбран съдебен заседател да бъде
освободен от функцията си в първия съд.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 75а от Закона за съдебната власт и е приета от Пленума на ВСС с протокол № 29 от
28.09.2017 г.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
7269
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5474
от 2 май 2017 г.

по административно дело № 8894 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на двадесет и девети март
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Диана Гърбатова, членове: Марио
Димитров, Добринка Андреева, при секретар
Милена Ценова и с участието на прокурора Вичо Станев изслуша докладваното от
председателя Диана Гърбатова по адм. дело
№ 8894/2015.
Производството е по чл. 185 – чл. 196 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Обра зу ва но е по ж а лба, пода дена о т
„ЕКСПАЛ България“ – АД, със седалище и
адрес на управление в Габрово, с изпълнителен директор X. Ортега, съдържаща искане за
обявяване на нищожност на Правилника за
минноспасителната и газоспасителната дейност (ПМСГСД), в сила от 1.02.1995 г., който
е утвърден със Заповед № 154 от 14.10.1994 г.
на министъра на труда и социалните грижи
(ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г.). С жалбата и в
съдебни заседания чрез упълномощен адв.
Павлова се изразява становището, че оспорен и я т а к т не е обнарод ва н в „Държ а вен
вестник“ и не може да бъде намерен, което
е недопустимо с оглед правоприлагането и
произтичането на неблагоприятни правни
последици по отношение на предприятията,
които следва да изпълняват предписанията на
органите, в случая на Инспекцията по труда,
издадени на основание процесния правилник.
Жалбоподателят заявява, че е последвало
налагане на санкции на дружеството, поради което поддържа искането за обявяване
нищожността на обжалвания правилник и
претендира присъждане на направените по
делото разноски.
О т ве т н и к ът – м и н ис т ър ът на т ру да и
социалната политика (с предишно наименование министър на труда и социалните
грижи), оспорва жалбата с писмено становище от 15.07.2015 г., подписано от главния
секретар на Министерството на труда и социалната политика, и с писмено становище
от 14.05.2016 г., подадено чрез упълномощен
юрисконсулт Пл. Петрова. В двете становища
е развита тезата, че към момента на издаване на ПМСГСД прилаганата практика за
разгласяване на нормативния акт е била чрез
публикуването му в бюлетин „Безопасност
на труда“, течение „Нормативни актове“ на
Главна инспекция по труда. Според ответника
такава е била практиката и по отношение на
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другите правилници за безопасност на труда за
различните икономически дейности предвид
техния голям обем. Заявено е становище, че
процесният правилник е действащ нормативен акт съобразно разпоредбата на § 21 от
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ),
поради което се прилага и понастоящем.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за допустимост и основателност
на жалбата, тъй като съгласно чл. 5, ал. 5 от
Конституцията нормативните актове се обнародват, като в чл. 78, ал. 2 АПК е предвидено
обнародване в ДВ на всички нормативни
актове, а в чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е указано, че законите,
ПМС и нормативните актове на министрите
и ръководители на други ведомства се обнародват в ДВ. Според участващия по делото
прокурор съгласно чл. 276, ал. 3 от Кодекса
на труда (КТ) министрите и другите органи на
изпълнителната власт утвърждават отраслови
правила за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в предприятията
и дейностите на съответния отрасъл, а в
чл. 276, ал. 6 КТ е предвидено обнародване
на заповедите по ал. 2 и 3 в ДВ и издаване
на правилата от органа, който ги е утвърдил.
Становището на Върховната административна
прокуратура е, че правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
в предприятията и дейностите в съответния
отрасъл в изпълнение на задълженията по
чл. 275, ал. 2 КТ имат характер на нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК и чл. 1а ЗНА и предвид чл. 5,
ал. 5 от Конституцията и чл. 78, ал. 2 АПК и
чл. 37, ал. 1 ЗНА следва да бъдат обнародвани
в ДВ, поради което процесният правилник е
следвало да бъде обнародван в ДВ независимо
от разпоредбата на чл. 276, ал. 6 КТ.
Като прецени доводите на страните и дан
ните по делото, Върховният административен
съд, четвърто отделение, намира жалбата на
„ЕКСПАЛ България“ – АД, Габрово, за процесуално допустима. Предмет на оспорване
е правилник, имащ характер на подзаконов
нормативен акт предвид съдържанието и
структурата на процесния акт, който регламентира общозадължителни правила за поведение с многократно правно действие и се
отнася до неопределен брой адресати. В чл. 1
от обжалвания правилник е регламентирано,
че с него се уреждат устройството, организацията и дейността на минноспасителните
служби, рудничните минноспасителни команди, доброволните минноспасителни групи,
газоспасителните служби и газоспасителните
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групи, наричани общо „спасителни служби“.
По силата на чл. 2, 4 и 5 ПМСГСД всяко
дружество, независимо от формата на собственост, което строи и експлоатира подземни
рудници, тунели и геологопроучвателни обекти, следва да организира минноспасителни
служби и трябва да организира дейността
на спасителните служби в съответствие с
изискванията на този правилник, като следва да разработва план за предотвратяване и
ликвидиране на аварии в техните клонове и
предприятия. Ето защо решаващият съдебен
състав приема, че обжалваният правилник е
нормативен административен акт съобразно
изискванията на чл. 75, ал. 1 АПК и чл. 1а
ЗН А и с оглед нормата на чл. 185 А ПК
оспорването му е допустимо. Съгласно чл. 186,
ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов
нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи
или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които
той поражда задължения. В § 5 от ПЗР на
ПМСГСД е предвидено, че изпълнението на
правилника се възлага на всички дружества,
които осъществяват посочените дейности в
глава първа. В случая жалбата е подадена от
юридическо лице – акционерно дружество,
което осъществява развойно-внедрителска,
производствена, сервизна и търговска дейност
в областта на промишлено-взривни вещества,
съгласно предмета на дейност на дружеството,
отразен в приложеното към жалбата удостоверение за актуално фирмено състояние (на
л. 129 от делото) и представеното фирмено
досие (на л. 101 – л. 107 от делото). С оглед
на това съдът счита, че жалбоподателят притежава пряк и непосредствен правен интерес
от оспорването на атакувания правилник,
който причинява неблагоприятни правни
последици за „ЕКСП А Л България“ – А Д,
предвид приложеното към жалбата Решение
№ 7481 от 22.06.2015 г., постановено по адм. д.
№ 752/2015 г. на Върховния административен
съд, шесто отделение. По силата на чл. 187,
ал. 1 АПК оспорването на подзаконовите нормативни актове е без ограничение във времето.
При осъществената справка в деловодството
на Върховния административен съд не е установено по оспорването да има влязло в сила
съдебно решение, нито да има образувано
дело пред същия съд, между същите страни
и на същото основание. Настоящият съдебен
състав намира, че оспореният ПМСГСД е
действащ нормативен административен акт,
в какъвто смисъл са изразените становища
от жалбоподателя и от ответния административен орган, който се позовава на нормата
на § 21 от заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравословни и безопасни условия на труд
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(ЗЗБУТ). От данните по преписката е видно,
че процесният правилник продължава да се
прилага и на основание на този акт се издават
наказателни постановления и принудителни
административни мерки за неизпълнение на
задълженията по визирания правилник.
Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:
Обжалваният Правилник за минноспасителната и газоспасителната дейност е утвърден със Заповед № 154 от 14.10.1994 г. на
министъра на труда и социалните грижи, от
текста на която е видно, че е издадена на основание чл. 276, ал. 2 КТ и с т. 2 от заповедта
е разпоредено правилникът да се отпечата от
Главна инспекция по труда при МТСГ като
издание на системата „Нормативни актове и
обучение по безопасност на труда“, а с т. 3
от нея е указано заповедта да се обнародва
в „Държавен вестник“. При осъществената
служебна проверка съдът установи, че визираната заповед е обнародвана в неофициалния
раздел на ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г. В т. 1,
изречение второ от горепосочената заповед и
в § 7 от ПЗР на ПМСГСД е регламентирано,
че правилникът влиза в сила от 1.02.1995 г.
В § 4 от ПЗР на Правилника за минно
спасителната и газоспасителната дейност е
посочено, че правилникът се издава на основание чл. 276 КТ и чл. 10 от Наредба № 1
от 1992 г. за разработване и утвърждаване на
нормативни документи по безопасност на труда.
Решаващият съдебен състав намира, че
обжалваният нормативен административен
акт е постановен от компетентния за това
орган в съответствие с изиск вани ята на
чл. 276, ал. 1, изречение второ от КТ, според
който нормативен текст единните правила
по безопасността на труда се утвърждават от
министъра на труда и социалните грижи. В
този смисъл е и чл. 2, т. 6 от Постановление
№ 248 на Министерския съвет от 30.12.1991 г.
за определяне основните функции и задачи
на Министерството на труда и социалните
грижи (обн., ДВ, бр. 4 от 14.01.1992 г.; изм.,
бр. 88 от 30.10.1992 г.) и параграф единствен, с
който се създава чл. 2, ал. 5 от Постановление
№ 204 на Министерския съвет от 20.10.1992 г.,
които са действащите актове към датата на
утвърждаване на ПМСГСД и към момента
на влизането му в сила.
Въпрек и на личието на компетентност
за постановяване на акта съдът счита, че
процесният правилник е нищожен. Това е
така, защото по силата на чл. 5, ал. 5, изречение първо от Конституцията на Република България всички нормативни актове се
публикуват, а според второто изречение на
посочената норма те влизат в сила три дни
след обнародването им, освен когато в тях е
определен друг срок. Съгласно чл. 37, ал. 1

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ЗНА (в редакцията на закона към датата на
утвърждаването на процесния правилник)
законите, указите, постановленията на Министерския съвет и нормативните актове на
министрите и на ръководителите на други
ведомства се обнародват в „Държавен вестник“. Подробните изисквания към обнародването са формулирани в разпоредбите на
чл. 38 – чл. 45 ЗНА в посочената редакция на
закона. Цитираните норми на Конституцията
на Република България и ЗНА са императивни
и регламентират задължително обнародването
на нормативния акт като условие за превръщането му в част от действащото право.
Елементите, образуващи фактическия състав
и обуславящи валидността на нормативния
акт, са следните: издаване от компетентен
орган, писмена форма, удостоверяване по
реда на чл. 34 – чл. 36 ЗНА и обнародване.
Съдът намира, че точно чрез изискуемото
обнародване в ДВ нормативният акт достига
до всеобщо знание и с него се определя началният момент на действието му. Непубликуването му е пречка за съответния нормативен
акт да породи правни последици. Съдебната
практика и правната теория са единодушни,
че необнародваният нормативен акт създава
нежелана за правния ред опасна привидност,
което обстоятелство изисква прогласяване
нищожността на непубликувания в ДВ акт.
Настоящият съдебен състав счита, че липсата
на обнародване във всички случаи води до
опорочаване до степен на нищожност независимо от осъществяването на останалите
елементи от фактическия състав, посочени
по-горе, какъвто е и конкретният случай.
По отношение на указанието, дадено от
издателя на процесния акт в т. 2 от Заповед
№ 154 от 14.10.1994 г. на министъра на труда
и социалните грижи, съдът счита, че то не
може да изключи и преодолее горепосоченото категорично задължително изискване за
публикуване и обнародване в ДВ, визирано
в чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република
България и в чл. 37, ал. 1 ЗНА (в редакцията
на закона към датата на утвърждаването на
процесния правилник). Ответникът развива
становището, че прилаганата практика през
1994 г. за разгласяване на нормативни актове е била чрез публикуването им в бюлетин
„Безопасност на труда“, течение „Нормативни
актове“ на Главна инспекция по труда, като
такава е била практиката и по отношение
на другите правилници за безопасност на
труда за различните икономически дейности
предвид техния голям обем. Съдът не споделя тази теза, защото цитираните относими
норми на чл. 5, ал. 5, изречение второ от
Конституцията и чл. 37 – чл. 45 ЗНА изискват
по императивен начин „обнародване“ като
задължителна дейност по разгласяване и опо-
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вестяване на нормативните актове. Съгласно
чл. 5, ал. 1 от Конституцията на Република
България Конституцията е върховен закон и
другите закони не могат да є противоречат,
а съгласно чл. 5, ал. 2 разпоредбите є имат
непосредствено действие. Ето защо, след като
в чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България е предвидено публикуване и
обнародване на всички нормативни актове,
процесният правилник също е следвало да
бъде обнародван в ДВ независимо от неговия
голям обем и от разпореждането в т. 2 от
Заповед № 154 от 14.10.1994 г. на министъра
на труда и социалните грижи.
Съдът счита, че в случая следва да бъде
съобразено и правнорелевантното обстоятелство, че към датата на обнародване на
горепосочената заповед за утвърждаване на
ПМСГСД – 4.11.1994 г., и към момента на
влизането в сила на обжалвания правилник – 1.02.1995 г., все още не е действала
разпоредбата на чл. 276, ал. 6 КТ, която е
нова норма и е приложима след публикуването на Закона за изменение и допълнение на
КТ (ДВ, бр. 28 от 2.04.1996 г.). Следователно
през 1994 г. и 1995 г. действащият нормативен текст на чл. 276 КТ е съдържал само пет
алинеи, в които не е предвидена възможност
за необнародване на процесния нормативен
административен акт. За пълнота на изложението следва да се отрази, че новелата
на чл. 276, ал. 6 КТ също не е в състояние
да игнорира конституционното задължение
за публикуване в ДВ на пълния текст на
актовете по ал. 1, 2, 3 и 4 от чл. 276 КТ, в
какъвто смисъл е и константната съдебна
практика на Върховния административен съд
по този вид спорове, обективирана в Решение
№ 1082 от 3.02.2016 г., постановено по адм. д.
№ 8724/2015 г., Решение № 5922 от 22.05.2015 г.
по адм. д. № 14879/2014 г., Решение № 214
от 9.01.2014 г. по адм. д. № 14791/2013 г.,
Решение № 14220 от 30.10.2013 г. по адм. д.
№ 11984/2013 г., Решение № 4650 от 9.04.2010 г.
по адм. д. № 2409/2010 г. и др.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че в случая при постановяване на процесния правилник е допуснато съществено нарушение, установяването
на което налага обявяване на нищожност на
обжалвания нормативен административен акт.
С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК ответникът следва да заплати на жалбоподателя
направените по делото разноски, които са
претендирани своевременно, състоящи се
от внесена държавна такса за образуване на
делото – 50 лв., внесена държавна такса за
обнародване в ДВ на допуснатото оспорване на процесния акт – 20 лв., договорено и
заплатено адвокатско възнаграждение в общ
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размер 900 лв., съобразно представени по
делото два броя договори за правна защита
и съдействие с пълномощни (приложени на
л. 122 и л. 137 от делото).
На основание горното и чл. 193, ал. 1,
предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс Върховният административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожен Правилника за минноспасителната и газоспасителната дейност,
утвърден със Заповед № 154 от 14.10.1994 г.
на министъра на труда и социалните грижи
(ДВ, бр. 91 от 4.11.1994 г.).
Осъжда Министерството на труда и социалната политика, София, ул. Триадица № 2,
да заплати на „ЕКСПАЛ България“ – АД, със
седалище и адрес на управление в Габрово,
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кв. Чарково, направените по делото разноски,
представляващи държавна такса за образуване
на делото в размер 50 (петдесет) лв., внесена
държавна такса за обнародване в ДВ на допуснатото оспорване в размер 20 (двадесет) лв.
и заплатено адвокатско възнаграждение в
размер 900 (деветстотин) лв.
Решението подлежи на обжалване с каса
ционна жалба в 14 -дневен срок от съобщаването на страните пред петчленен състав на
Върховния административен съд.
При влизане в сила на решението да се
изпълни задължението по чл. 194 АПК за
обнародване в „Държавен вестник“ на съдебното решение.
Председател:
Георги Колев
7342
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 374
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 47 съгласно протокол № 17
от 4.05.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, Протокол от изпитване № 5853516311268 от 9.04.2017 г.,
издаден от ИЦ „Алми тест“, София, нареждам:
1. Забран явам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на
проходилка за бебе, марка „TASPINAR“, модел
„DIDO BALIKLI YÜRÜTEÇ“, code No: TP014,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Протокол от изпитване
№ 5853516311268 от 9.04.2017 г., издаден от ИЦ
„Алми тест“, София, проходилката не отговаря
на изискванията за безопасност съгласно БДС
EN 1273:2006 „Изделия за отглеждане на малки
деца. Проходилки за бебета. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ по следните
показатели:
– т. 5.2 „Отвори“ поради наличие на отвори
с размери между 5 мм и 12 мм с дълбочина
повече от 10 мм;
– т. 5.3 „Ръбове, ъгли и стърчащи елементи“
поради наличие на остри ръбове и ъгли;
– т. 5.5 „Лепенки и ваденки“ – при изпитването лепенките се отлепят;
– т. 5.9 „Експлоатационни качества“ и т. 5.10
„Механизми за сгъване и настройка на рамка-

та“ – заключващият механизъм се счупва по
време на изпитването;
– т. 5.12 „Предотвратяване падането по стълби“ – проходилката не предотвратява падането
по стълби;
– т. 5.14.1 „Статична якост“ и т. 5.14.2 „Динамична якост“ – проходилката се чупи при
натоварване;
– т. 7.1 „Общи изисквания за информация за
продукта“ – липсва информация за продукта на
български език;
– т. 7.2 „Маркировка на продукта“ – липсва
маркировка на български език;
– т. 7.4 „Инструкция за употреба“ – липсва
инструкция за употреба на български език.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7337
ЗАПОВЕД № 375
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 47 съгласно протокол № 17
от 4.05.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, Протокол от изпитване № 5855516811273 от 11.04.2017 г.
и Протокол от изпитване № 5854516711272 от
11.04.2017 г., издадени от ИЦ „Алми тест“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
бебешк и легла като сток и, представл яващи
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сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:
– бебешко легло, марка „BABY HOPE“, изработено от ПДЧ и МДФ, модел 900, размер на
коша 60/120, с различна номерация в зависимост
от цвета: 900-45 (бял), 900-55 (комбинация от
бял и бежов) и 900-44 (комбинация от кафяв и
бежов), произход Турция;
– бебешко легло, марка „BABY HOPE“, изработено от ПДЧ и МДФ, модел 930, размер
на коша 70/130, баркод 8698906900559, трансформиращо се в юношеско легло с размер 70/180,
с различна номерация в зависимост от цвета:
930-45 (бял), 930-55 (комбинация от бял и бежов)
и 930-44 (комбинация от кафяв и бежов); 930-56
(сив и бежов), произход Турция.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Протокол от изпитване
№ 5855516811273 от 11.04.2017 г. на бебешко легло марка „BABY HOPE“, изработено от ПДЧ и
МДФ, модел 930, размер на коша 70/130, баркод
8698906900559, трансформиращо се в юношеско
легло с размер 70/180, и Протокол от изпитване
№ 5854516711272 от 11.04.2017 г. на бебешко легло
марка „BABY HOPE“, изработено от ПДЧ и МДФ,
модел 900, размер на коша 60/120, издадени от
ИЦ „Алми тест“, София, бебешките легла не
отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 716-1:2008+А1:2013 и стандарт БДС
EN 716-2:2008+А1:2013 по следните показатели:
– т. 4.4.1.1 „Ръбове и стърчащи части“ поради
наличие на остри ръбове;
– т. 4.4.2.1 „Общи изисквания към дупки,
процепи и отвори по вътрешната страна на
леглото“; при изпитване по метода съгласно
БДС EN 716-2:2008+А1:2013, т. 5.4.1, е установено
наличие на отвори и процепи с размер между
7 мм и 12 мм и между 25 мм и 45 мм;
– т. 4.4.2.2 „Монтажни дупки“; при изпитване
по метода съгласно БДС EN 716-2:2008+А1:2013,
т. 5.4.1, е установено наличие на отвори и процепи с размер между 7 мм и 12 мм и между
25 мм и 45 мм;
– т. 4.4.5 „Точки за закачване“; при изпитване
по метода съгласно БДС EN 716-2:2008+А1:2013,
т. 5.10, е установено наличие на точки на закачане (при механизма, който задържа решетката);
– т. 4.4.8.2 „Разстояние между опорите и горния край на стените“; при изпитване по метода
съгласно БДС EN 716-2:2008+А1:2013, т. 5.9.1 и
5.3.3, е установено, че разстоянието между опорите
и горния ръб на леглото е по-малко от 600 мм;
– т. 6 „Инструкции за употреба“ – липсват
инструкции за употреба на български език;
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– т. 7 „Маркировка“ – липсва маркировка на
български език.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7338
ЗАПОВЕД № 449
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 21 съгласно протокол № 18
от 17.05.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, Протокол от изпитване № RN8813 от 27.03.2017 г.,
издаден от Изпитвателен център „Глобалтест“,
София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на шезлонг
с метална рамка, с прикрепен картонен етикет
със следната информация: размер: 188×58×28 см,
баркод 4335896453842, макс. тегло на ползвател я – 110 к г, ст рана на произход К итай, и
текстилен етикет със следната информация:
IAN:052.518, материал: полиестер, код: 09471384416, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
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отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно Изпитвателен протокол № RN8813
от 27.03.2017 г., издаден от Изпитвателен център
„Глобалтест“, София, удостоверяващ, че шезлонгът не съответства на изискванията за безопасност съгласно стандарти БДС EN 581-1:2006
„Градински мебели. Мебели за сядане и маси за
къмпинг, за домашна и за специална употреба.
Част 1: Общи изисквания за безопасност“ и
БДС EN 581-2:2015/АС:2016 „Градински мебели.
Столове и маси за къмпинг, за домашна и обща
употреба. Част 2: Изисквания за безопасност и
методи за изпитване на мебели за сядане“ по
следните показатели:
– при изпитване по методите съгласно БДС
EN 581-2:2015/АС:2016 е установено, че в зоната
на седалката се получава смачкване при всяка
употреба, а не при сгъването или разгъването
на шезлонга (т. 5.3 от БДС EN 581-1:2006 „Зона
на срязване и смачкване“);
– при натоварване от 750 N стоманената част
издържа теста, но синтетичната тъкан се отпуска
и се вдлъбва (т. 6.2.1, таблица 1 (т. 4) от БДС EN
581-2:2015/АС:2016 „Изпитване за допълнителна
издръжливост на седалката“);
– при натоварване от 190 N механизмът на
облегалката не издържа теста; захващащият
механизъм за регулиране на позицията на облегалката се изкривява и минава извън стоперите
(т. 6.2.1, таблица 1 (т. 5) от БДС EN 581-2:2015/
АС:2016 „Изпитване за издръжливост на механизма на облегалката);
– облегалката не издържа натоварване от 250 N
и седалката не издържа натоварване от 750 N –
синтетичната тъкан се отпуска и хлътва (т. 6.2.1,
таблица 1 (т. 3) от БДС EN 581-2:2015/АС:2016
„Изпитване за издръжливост на седалката и
облегалката“);
– прикрепената към шезлонга книжка (брош у ра) не с ъд ърж а за гла вие с г олем и на на
буквите, по-малко от 5 мм: „ВА ЖНО, ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ: ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО“ (IMPORTANT, RETAIN FOR
FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY), и
не е посочено предназначението на шезлонга (за
лична употреба, за къмпинг или за обществено
ползване) – т. 8.1 от БДС EN 581-2:2015/АС:2016
„Общи изисквания за употреба“;
– при натоварване за 10 цикъла с 1100 N
синтетичната тъкан се отпуска и хлътва (т. 6.2.1,
таблица 1 (т. 1) от БДС EN 581-2:2015/АС:2016 „Статично натоварване на седалката и облегалката“.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на потребителите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
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Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7339
ЗАПОВЕД № 516
от 14 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 33 съгласно протокол № 20
от 22.06.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и
реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки във
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията на стандарт БДС EN
716-1:2008+A1:2013 „Мебели. Cгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни
условия. Част 1: Изисквания за безопасност“,
т. 4.4.8.2 „Разстояние между опорите за краката
и горния край на страниците и челата на детското легло“, нареждам:
1. Забранявам производството, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детско легло, модел „Мини 5“, изработено от
ПДЧ и МДФ, размер на коша 60/120 с неподвижна
преграда, трансформиращо се в юношеско легло
с размер 60/170, с разстояние между опората
за краката и горния край – 520 мм, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Производителите и дистрибу торите да
организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Детското легло не отговаря на изискванията
на БДС EN 716-1:2008+A1:2013 „Мебели. Cгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в
домашни условия. Част 1: Изисквания за без
опасност“, т. 4.4.8.2 „Разстояние между опорите
за краката и горния край на страниците и челата
на детското легло“. При извършена проверка от
длъжностни лица на РД – Пловдив, отразена в
КП № К-0244763 от 17.05.2017 г., е установено, че
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разстоянието между опората за краката и горния
край е 520 мм. Съгласно т. 4.4.8.2 от стандарта
разстоянието между опорите за краката и горната част на страниците и челата на детското
легло трябва да бъде най-малко 600 мм.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7336

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-336
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Падало, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7377

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-338
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Богданица, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7379
ЗАПОВЕД № РД-18-339
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ахматово, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7380
ЗАПОВЕД № РД-18-340
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кочево, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7381

ЗАПОВЕД № РД-18-337
от 13 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Кожухарци, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-341
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ловец, община Стара Загора, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7378

7382
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ЗАПОВЕД № РД-18-342
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Змейово, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7383
ЗАПОВЕД № РД-18-343
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на гр.
Садово, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7384
ЗАПОВЕД № РД-18-344
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Селци, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7385
ЗАПОВЕД № РД-18-345
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Моминско, община Садово, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7386

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-346
от 14 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Асеново, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7387
ЗАПОВЕД № РД-18-347
от 15 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лозен, община Стара Загора, област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7388
ЗАПОВЕД № РД-18-348
от 15 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петрово, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7389
ЗАПОВЕД № РД-18-349
от 15 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бъдеще, община Стара Загора, област Стара
Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7390
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ЗАПОВЕД № РД-18-350
от 15 септември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-354
от 15 септември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Победа, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7391

7395
ЗАПОВЕД № РД-18-351
от 15 септември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-355
от 15 септември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сламино, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7392

7396
ЗАПОВЕД № РД-18-352
от 15 септември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-356
от 15 септември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Савино, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Овчи кладенец, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7393

7397
ЗАПОВЕД № РД-18-353
от 15 септември 2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-18-357
от 15 септември 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Могила, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7394
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ЗАПОВЕД № РД-18-358
от 15 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7399

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 622
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМ А, поради възникнали инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Външно ел. захранване
на жилищна сграда в ПИ 35033.24.185, м. Хижата, землище гр. Каблешково, община Поморие“
и сервитут, преминаващи през ПИ 35033.24.308
(път ІV клас, общинска публична собственост), с
дължина на трасето около 148 м, които са изцяло
в територия на транспорта.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
7317
РЕШЕНИЕ № 625
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМ А, поради възникнали инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за
обект: „Пътна връзка към жилищни сгради в ПИ
35033.24.4 в м. Хижата, землище гр. Каблешково,
община Поморие, на път ІІІ-6009 Миролюбово – Каблешково км 19+667 ляво“, която започва
от ПИ 35033.24.297 (държавна пътна мрежа – път
ІІІ-6009 Миролюбово – Каблешково), преминава
през част от ПИ 35033.24.22 (пасище, общинска
публична собственост) на площ 906 кв. м и част
от ПИ 35033.24.7 (пасище, общинска публична
собственост) на площ 121 кв. м. Дължината на
пътната връзка е 33 м, а ширината – 6,50 м.
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Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
7316

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 166
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за трасе на „Кабел 20 kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на „Мини ВЕЦ“ в поземлен имот № 039002,
м. Грамади, землище на с. Бачево, община Разлог,
собственост на ЕТ „Милчо Метохлиев – ММ – 50“,
представлявано от Милчо Метохлиев. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7311
РЕШЕНИЕ № 167
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна
линия 20 kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура, от ТП „АПК“ в ПИ 61813.757.82, кв. 87 по
плана на гр. Разлог, до съществуващ стълб в оста
на ВЕЛ „Звезда“ в ПИ 61813.110.41, м. Саровица,
землище на гр. Разлог, община Разлог. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7312
РЕШЕНИЕ № 169
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопровод“ и „Трасе на кабел НН“ – съоръжения на
техническата инфраструктура, за захранване на
поземлен имот № 61813.266.887, м. Растовец, зем
лище на гр. Разлог, община Разлог, собственост
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на Георги Иванов Илиев. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7313
РЕШЕНИЕ № 170
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Напорен
тръбопровод“ – съоръжение на техническата инфраструктура, за водоснабдяване на „Мини ВЕЦ“
в поземлен имот № 039002, м. Грамади, землище
на с. Бачево, община Разлог, собственост на ЕТ
„Милчо Метохлиев – ММ – 50“, представлявано
от Милчо Метохлиев. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7314
РЕШЕНИЕ № 176
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасета на „Електронна оптична съобщителна мрежа“ – съоръжения на техническата инфраструктура, в обхвата
на землище на с. Бачево, землище на с. Годлево,
землище на с. Долно Драглище, землище на
с. Горно Драглище и землище на с. Добърско, община Разлог, с възложител „Лифоет – 2007“ – ЕООД,
представлявано от Николай Теофилов Чорбаджиев.
Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
7315

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 612
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:

ВЕСТНИК
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1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 в Русе,
ул. Борисова № 51, вх. 1, ет. 0, с площ 120,86 кв. м,
разположен в имот с идентификатор 63427.2.2136,
с предназначение – за търговска дейност, съгласно
АОС № 6621 от 23.01.2012 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 230 000 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 25 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло до деня на подписване
на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия
етаж на община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
7330
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 6
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п лан за елек т роза х ранване на ПИ
№ 73626.155.199 в землището на гр. Търговище,
с който се засяга поземлен имот № 73626.155.436
в землището па гр. Търговище, публична общинска собственост с начин на трайно ползване
„селскостопански, горски, ведомствен път“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
7331
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Задължения към други депозанти
1 529 595
Депозит на управление „Банково“
5 707 776
Всичко пасиви:
48 016 794
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
7290
49. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за проу чване
на подземни богатства и във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали,
в площ „Тризъбец“, разположена в землищата
на с. Сам у илово и с. Панаретовци, община
Сливен, област Сливен, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4650605

9490262

2.

4650724

9490391

3.

4650625

9490465

98. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

4.

4650572

9490592

Месечен баланс на управление „Банково“
към 29.09.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 994
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 977 126
Дълготрайни материални и
нематериални активи
132 554
Други активи
7 631
Депозит в управление „Емисионно“ 5 707 776
Всичко активи:
7 862 081
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 300 643
Други пасиви
174 142
Всичко задължения:
3 474 785
Основен капитал
20 000
Резерви
4 419 938
Неразпределена печалба
-52 642
Всичко собствен капитал:
4 387 296
Всичко пасиви:
7 862 081
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29.09.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
20 100 144
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 769 424
Инвестиции в ценни книжа
25 147 226
Всичко активи:
48 016 794
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 079 835
Задължения към банки
14 714 441
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 985 147

5.

4650312

9490605

6.

4650398

9490430

7.

4650428

9490432

8.

4650472

9490300

9.

4650465

9490294

10.
4650515
9490260
7340
8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-52
от 29.09.2017 г. за допълване на Разрешение за
строеж № 19 от 19.10.2007 г. за строеж: „Инстит у ционално-т ърговска стру кт у ра източно
от Самоковската порта на Рилски манастир“
с подобекти: „Блок I“, „Блок II“, „Блок III“ и
„Блок IV“, за подобект: „Площадкови ВиК и ел.
мрежи“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по КК и
КР на землището на Рилския манастир, община
Рила. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7344
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС53 от 29.09.2017 г. за обект: АМ Струма ЛОТ
3.3 от км 397+600 до км 420+624: участък 5
от км 412+900 до км 413+800, участък 6 от км
417+500 до км 417+930 и участък 7 от км 419+500
до км 420+624≡420+628.478, при условията на
чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
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и благоуст ройството. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7343
68. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 17/2017 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Варна, Полина Николаева Вакарелова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок дванадесет месеца.
7276
69. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 140, ал. 1 и ал. 4, изр. второ
от Закона за адвокатурата с решение по д. д. №
19/2017 г. на Висшия дисциплинарен съд Светлозар
Анастасов Николов – адвокат от Адвокатската
колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок девет месеца.
7277
69а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 65/2016 г. на
Висшия дисциплинарен съд Силвия Георгиева
Славева – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок десет месеца.
7278
42. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Бургас,
на основание чл. 251 – 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ С170002-091-0000387 от 1.09.2017 г. възлага
на Милена Христова Здравкова с адрес: Велико
Търново, ул. Емилиян Станев № 6, ап. 7, следната
недвижима вещ, представляваща: самостоятелен
обект в сграда, КИД 57491.501.177.1.25 – апартамент № 25, със застроена площ 39,49 кв. м,
заедно с 2,09 % идеални части, равняващи се
на 7,96 кв. м, или площта на жилището с общите части е 47,45 кв. м, както и съответните
идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена
жилищната сграда – секция „Б“, намиращ се в
Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. Св.
Климент Охридски № 7, вх. Б, ет. 4, ап. 25, с
г раници: 57491.501.177.1.26, 57491.501.177.1.17,
57491.501.177.1.34, 57491.501.177.1.33.
7288
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 86 от 25.09.2017 г. възлага на купувача
Симеон Панов Тодоров с адрес: София, ул. Митрополит Кирил Видински № 2, ет. 2, ап. 4, следния недвижим имот: поземлен имот № 019005,
представляващ посевна площ, с площ 15,275
дка, трета категория, намиращ се в землището
на с. Горица, ЕК АТТЕ 16081, община Попово,
област Търговище, м. Олуклий, при граници:
имоти № 019002 – посевна площ на „А дванс
терафонд“ – АДСИЦ, № 019003 – посевна площ
на Бойко Христов Ботев, № 019004 – посевна площ на насл. на Лазар Жеков Аврамов,
№ 000 026 – полск и път на Община Попово,
№ 019001 – посевна площ на Цанка Димитрова
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Микова, съгласно нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 21, том II, рег.
№ 2156, дело № 221 от 28.04.2009 г., съставен от
Юлиян Йорданов – нотариус с рег. № 497, и скица
№ К01025 от 11.11.2016 г., издадена от Общинската служба по земеделие – Попово. Имотът
се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
7279
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим
имот изх. № С170016-091-0000423 от 18.09.2017 г.
възлага на Гергана Димова Чолакова с адрес
Пловдив, ул. Ген. Скобелев № 8, самостоятелен
обект в сграда, КИД 56784.520.999.4.3, намиращ
се в сграда № 4, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 56784.520.999, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
брой нива: 1, състоящ се от дневна с кухненски
бокс, тоалетна, антре и тераса, площ 43,2 кв. м,
намиращ се в Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив, ул. Ген. Скобелев № 8, ет. 3, ап. 3,
с граници на същи я ета ж: 56784.520.999.4.4,
под обекта: 56784.520.999.4.2, 56784.520.999.4.1,
над обекта: 56784.520.999.4.6, 56784.520.999.4.5,
ведно със 7,042 % идеални части от общите
части на сградата ведно с изба № 4 с площ
6,84 кв. м. Имотът се продава такъв, какъвто е
в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
7299
17. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170022-091-0000422 от 18.09.2017 г. възлага
на Теодоси Неделчев Георгиев с постоянен адрес Русе 7000, бул. Славянски № 3, ет. 1, aп. 1,
адрес за кореспонденция: Русе 7000, ул. Църковна независимост № 18, ет. 3, офис 1, следните
недвижими имоти: 1. земеделска земя, представляваща нива с площ 15,350 дка, намираща се
в землището на с. Преславци с ЕК АТТЕ 58253,
община Тутракан, област Силистра, местността
Аша Екинлик, четвърта категория, съставляваща имот с № 13031 по плана за земеразделяне,
при граници (съседи): нива № 13030 на Трифон
Иванов Трифонов, полски път № 51014, нива
№ 13073 на Трифон Николов Трифонов, полски
п ът № 51010 – съгласно ск ица № К04087 от
30.10.2015 г., издадена от ОД „Земеделие“ – Тутракан, придобит с договор за доброволна делба
№ 60/40 от 26.01.1999 г., том 70, стр. 54, 55 и
56; 2. земеделска земя, представляваща нива с
площ 6,231 дка, намираща се в землището на
с. Сяново с ЕК АТТЕ 70682, община Тутракан,
област Силистра, в местността Кованлъка, четвърта категория, съставляваща имот № 001047,
при граници и съседи: нива № 001046 на Трифон
Иванов Трифонов, полски път № 001018 на Община Тутракан, нива № 001044 на Калина Стоянова Пеева, нива № 001035 на Осман Салимов
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Беделов, нива № 001045 на Димитър Кирилов
А лексан дров – съгласно ск ица № К02415 от
30.10.2015 г., издадена от ОД „Земеделие“ – Тутракан, придобит с договор за доброволна делба
№ 343/36 от 20.04.1999 г., том 70, стр. 56, 54 и 53.
7306
83. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство и научни специалности: Театрознание
и театрално изкуство: Семиотични аспекти в работата на актьора – един редовно, Мерената реч
в изграждането на гласово-говорните умения на
актьора – един редовно, Тишината – метафизичният хоризонт на театралния спектакъл – един
редовно, Изразни средства и подходи в драмату ргическото единство театър-музика – един
редовно, Органично действено поведение при
изграждане на сценически образ с кукла – един
редовно; Кинознание, киноизкуство и телевизия:
Особености на звука в телевизионните сериали – един редовно; Специфика в режисурата
на монтажа за риалити формати – един редовно,
Предизвикателства при заснемането на научнопопулярни филми за дивата природа – един редовно, Специфика на аудиовизуалната драматургия
за деца – един редовно, Европейски културни
политики за създаване на нови киноаудитории – един редовно, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
информация: тел. 9231 271, 9231 275, подаване на
документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А
301. Такса за кандидатстване – 100 лв.
7335
4. – Медицинският у ниверситет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за Катедрата по здравна политика и мениджОбласт от висшето
образование

Професионално
направление

ВЕСТНИК
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мънт. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанн а – ИСУЛ“, Факултет по обществено
здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор
„Наука“).
7169
75. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина по научната
специалност „Терапевтична дентална медицина“
с придобита специалност по „Дентална образна
диагностика“ за нуждите на катедра „Образна
и орална диагностика“ – един. Конкурсът е със
срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
7243
11. – Югозападният университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
заемане на академичните длъжности: професор
по професионално направление 2.1. Филология/
Общо и сравнително езикознание (Морфосинтаксис на английския език) – един; доцент в
професионално направление 2.1. Филология/
Общо и сравнително езикознание (Английски
език) – един; 2.1. Филология/Германски езици (А нглийски език – историческа граматика) – един; 7.6. Спорт/Футбол – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
7229
26. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурси за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2017/2018 г. в следните докторски програми:
Форма на
обучение

Научна специалност/
докторска програма

редовна

задочна

3

1

1

-

2

1

1

-

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъци)

1

-

Общо:

8

2

3. Социални, стопан- 3.7. Администрация и Организация и управление на произски и правни науки управление
водството (индустрията)
5.3. Комуникационна
Компютърни системи и технологиии
и компютърна техника
5. Технически науки

Технология за пречистване на водите
5.10. Химични техно- Технология на силикатите, свързващите
логии
вещества и труднотопимите неметални
материали
5.11. Биотехнологии

Документи за кандидатстване: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено
копие на диплома за ОКС „магистър“; 4. медицинско свидетелство; 5. документ за платена такса за
изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите се подават в ректората,
Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
7261
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8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за докторанти за учебната 2017/2018 г.
съгласно Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.:
Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма

редовно

задочно

2

2

3

1

4

1

Гражданско и семейно право

1

1

Административно право и административен процес

2

-

Теория на държавата и правото. История на политическите и правните учения

1

1

Организация и управление на производството (индустрия)

6

-

Социално управление

1

-

Икономика и управление (индустрия)

4

1

Политическа икономия

3

-

1

-

Технология на машиностроенето

1

-

Рязане на материалите и режещи инструменти

1

-

Материалознание и технология на машиностроителните материали

3

-

Приложна механика

1

-

Механизация и електрификация на растениевъдството

4

-

Селскостопански и хидромелиоративни машини

1

-

Хидравлични машини, системи и хидромеханика

4

-

Промишлена топлотехника

1

-

Подемно-транспортни машини

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

1

Автоматизация на производството

2

-

-

1

Комуникационни мрежи и системи

-

1

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

-

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

-

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология
Общо и сравнително езикознание

3.

Социални, стопански и правни науки

3.3.

Политически науки
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)

3.6.

3.7.

3.8.

Право

Администрация и управление

Икономика

4.

Природни науки, математика и информатика

4.6.

Информатика и компютърни науки
Информатика

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.2.

5.3.

Образователна и научна
степен „доктор“

Електротехника, електроника и автоматика

Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника
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Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Двигатели с вътрешно горене

1

-

Машинознание и машинни елементи

2

-

Управление и организация на автомобилния транспорт

3

1

Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда

-

1

Метрология и метрологично осигуряване

1

-

Общо:

57

12

Транспорт, корабоплаване и авиация

5.13. Общо инженерство

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455, Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://www.uni-ruse.
bg/ – Кадрово развитие – конкурси за докторанти.
7309
7. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за един главен асистент по професионално направление 5.10. Химични технологии,
специалност „Химични технологии“ за нуждите
на Филиал – Разград, на Русенския университет
със срок 2 месеца. Справки – Кадрово развитие
(kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
7310
38 . – Т р а к и йск и я т у н и вер си т е т – С т ар а
За г ора, обя вя ва кон к у рси за Мед и ц и нск и я
факултет за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и
химиотерапия)“ към катедра „Здравни грижи“,
Филиал – Хасково – един; доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Медицинска радиология и
рентгенология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи)“ към катедра „Здравни грижи“ – един;
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Фармакология“ (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология – един; главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“
към катедра „Обща и оперативна хиру ргия,
неврохирургия, урология“ – един на 0,5 щат;
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща хирургия“ към катедра „Хирургически
болести и анестезиология“ – един на 0,5 щат;
главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности,
нау чна специалност „Специална психологи я

(социални дейности)“ към катедра „Социални
дейности“ – един; главен асистент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.4.
Социални дейности, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“ към
катедра „Социални дейности“ – един на 0,5 щат,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: в МФ, Стара
Загора, ул. Армейска 11, тел. 042/664468.
7347
35. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Нова българска литература) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) – един; доцент по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Туризъм и
регионално развитие) – един; главен асистент по:
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по... (Методика на обучението по
български език) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността) – един на
1/4 щат; област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.1. Растениевъдство (Растениевъдство – овощарство) – един на 1/4 щат. Всички
конкурси са със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, гр. Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация – тел.: 054/830 495,
вътр. 121, GSM: 0899 901943.
7197
18. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност „Дистанционни изследвания
на Земята и планетите“ за нуждите на секция
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„Аерокосмическа информация“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
7307
3 0 . – А г р о б и о и н с т и т у т ът – С о ф и я , к ъ м
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурси за заемане на академичната длъжност
главен асистент: в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Растениевъдство“ – един;
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
научна специалност „Генетика“ – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – в
А гробиоинстит у та, София 1164, бул. Драган
Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
7289
34. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 ЗПСК уведомява, че от април до септември
2017 г. са сключени две приватизационни сделки:
1. недвижим имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, със стопанско
предназначение: имот № 255117 по плана на
земеразделяне на гр. Долна Оряховица с площ
2073 кв. м, ведно с построените в него сгради:
двуетажна сграда – ветеринарна лечебница в
стопанския двор по плана на земеразделяне
на гр. Долна Оряховица с площ 156 кв. м и
монолитна двуетажна сграда в груб строеж със
ЗП 218 кв. м, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на „Универсал – НВГ“ – ООД,
гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица,
представлявано от управителя Николай Върбанов Георгиев, при цена 31 040 лв., изплатени
еднократно от купувача; 2. недвижим имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества, със стопанско предназначение:
д ворно м яс т о – у рег ул и ра н позем лен и мо т
IV – „За КОО и басейни“ в кв. 155 по плана
на гр. Горна Оряховица с площ 5500 кв. м и
площ на басейните: гол ям – 1220 к в. м, малък – 300 кв. м, и недовършена обслужваща
сграда – 558,23 кв. м, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на „Барон – Н“ – ЕООД,
гр. Лясковец, община Лясковец, представлявано
от управителя Николай А лександров Атанасов,
при цена 270 330,76 лв., изплатени еднократно
от купувача.
7319
17. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
с идентификатор № 03504.237.49 по КККР на
землището на гр. Белица, одобрен със Заповед
№ РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел
промяна предназначение на земеделска земя за
неземеделски нужди – „жилищно строителство“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15.
7304
18. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация с цел разделяне на
УПИ ХХІІ, кв. 82, на два урегулирани поземлени
имота. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
ул. Георги Андрейчин № 15.
7305
73. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за окончателен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV от п/ст
„Марица-изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица-изток 3“,
засягащ землището на с. Пясъчево, на територията на община Симеоновград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
7301

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Шопов транс“ – ЕООД,
на 20.03.2017 г., по което е образувано адм. д.
№ 3256/2017 г. по описа на Върховния административен съд.
7274
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността или отмяна на разпоредбата на чл. 41
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Сандански, приета с Решение
№ 48 от 12.03.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Сандански, е образувано адм. д. № 693/2017 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.11.2017 г. от 10 ч.
7272
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ, обявява, че по
жалба на Янка Николова Янева, Теодора Бойкова Янева и Десислава Бойкова Янева против
Решение № 316 по протокол № 7 от 26.06.2015 г.
на Общинския съвет – Благоевград, в частта му,
отнасяща се до имот с идентификатор 04279.631.55,
с която е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – ПРЗ на кв. Бялата висота – част 2-ра,
м. Мандаджи баир, Благоевград, със съставните му части – проект за регулация, проект за
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застрояване, проекти за ВиК и ел. захранване,
в частта му, отнасяща се до имот с идентификатор 04279.631.55 с номер на предходен план
№ 7946, кв. 1, парцел 3, е образувано адм. д.
№ 529/2017 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.11.2017 г.
от 10,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа:
а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските
граждани; б) трите имена и личния номер за
чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв; в) фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; г) номер на делото;
д) акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок,
номера на делото, датата и часа на откритото
съдебно заседание.
7273
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 57, ал. 3 в частта
за режийни разноски 2 %, приета с Решение
№ 86 по протокол № 6 от 5.05.2005 г., изменяна
и допълвана с Решение № 95 от 12.05.2006 г.,
Решение № 234 от 10.10.2006 г., Решение № 241
от 26.09.2008 г., Решение № 298 от 27.11.2008 г.,
Решение № 318 от 23.12.2008 г., Решение № 1
от 30.01.2009 г., Решение № 93 от 30.04.2010 г.,
Решение № 191 от 29.07.2010 г., Решение № 23
от 25.02.2011 г., Решение № 359 от 31.08.2012 г.,
Решение № 514 от 21.12.2012 г., Решение № 15
от 25.01.2013 г., Решение № 90 от 12.04.2013 г.,
Решение № 91 от 12.04.2013 г., Решение № 104
от 26.04.2013 г., Решение № 105 от 26.04.2013 г.,
Решение № 1 от 24.01.2014 г., Решение № 50 от
28.02.2014 г., Решение № 155 от 26.04.2014 г. на
Общинския съвет – Благоевград, от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията
на община Благоевград, по който е образувано
адм. дело № 708/2017 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.01.2018 г. в 10 ч.
7323
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 58, ал. 1,
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т. 1 и чл. 61, ал. 2, пр. 1 в частта относно „2
% режийни разноски“ от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Сандански, приета от Общинския съвет – гр.
Сандански, с искане оспорената разпоредба да
бъде обявена за нищожна или при условията на
евентуалност – да бъде отменена, като незаконосъобразна е образувано адм. дело № 689/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.11.2017 г. от 10,15 ч.
7400
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредбата на чл. 67, ал. 1,
т. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Поморие. По оспорването
е образувано адм. дело № 2642/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.11.2017 г. от 11,10 ч.
7281
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против разпоредбата на чл. 38,
ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Сунгурларе. По оспорването
е образувано адм. дело № 2650/2017 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.11.2017 г. от 11,10 ч.
7282
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против чл. 36 от Наредбата
за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община
Руен. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2491/2017 г., насрочено за 23.11.2017 г. от 11 ч.
7320
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Районна
прокуратура – Павликени, против разпоредбите
на чл. 2, ал. 1, чл. 24, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 25, ал. 1,
чл. 27, ал. 1, т. 1, 3, 5, 6 и 7, чл. 31, ал. 1, т. 3,
чл. 33, чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 58, ал. 1, т. 4 от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и за рекламната дейност
на Община Сухиндол, приета с Решение № 107
по протокол № 16 от 20.10.2016 г. от заседание
на Общинския съвет – гр. Сухиндол, за което
е образувано адм. д. № 724/2017 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново, като
съдът дава възможност на заинтересованите
страни да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна в производството
на основание чл. 189, ал. 2 АПК. Съдебното
заседание е насрочено за 24.11.2017 г. от 10 ч.
7324
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е пост ъпил протест от Габриела Дремсизова – прокурор в Районна прокуратура – Павликени, против чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 13, ал. 4 от
Наредба № 1 за опазване на обществения ред,
териториите и елементите за обществено ползване
на територията на община Павликени, приета
с Решение № 335 от 28.09.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени. Обжалват се чл. 4, ал. 1 и
3 от посочената наредба – изцяло, чл. 4, ал. 2 – в
частите є, гласящи „форсиране на автомобили
или мотоциклети“ и „в непосредствена близост
до тях“, и чл. 13, ал. 4 от наредбата в частта
є, гласяща „и нормите на пределно допустими
нива – до 30 децибела, измерени в непосредствена близост до най-близката жилищна сграда“.
Образувано е адм. д. № 735/2017 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 17.11.2017 г. от 9,30 ч.
7325
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест на Марияна Сиракова – прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Невестино, като
се претендира материална незаконосъобразност
и е образувано адм. д. № 251/2017 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 24.11.2017 г. от 10 ч.
7326
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2,
чл. 28, 41, 42 и 43 от Наредбата за управлението на
пътищата в община Ковачевци, приета с Решение
№ 430 от 28.04.2011 г. на Общинския съвет – с.
Ковачевци. Образувано е адм. д. № 331/2017 г.
по описа на Административния съд – Перник.
7373
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 7, ал. 3, т. 5 от
Наредба № 2 за рекламната дейност на територията на община Левски, приета с Решение № 228
от 3.12.2004 г. на Общинския съвет – гр. Левски,
по който е образувано адм. д. № 686/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
7374
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е образувано адм. дело № 2616 по описа за
2017 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и чл. 42 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№ 157, взето с протокол № 12 от 7.08.2008 г. на
Общинския съвет „Родопи“.
7280
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Цветан Борисов Димитров, Невена
Борисова Димитрова, Ивайло Цветанов Божилов и Цветан Владимиров Божилов, с която
се оспорва Решение № 555 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и режими на застрояване за
преструктурирането на ж.к. Дружба 1 – І и ІІ
част, в частта му относно ПРЗ на УПИ ІІ – „за
озеленяване с режим на Тго“, кв. 45, по което е
образувано адм. дело № 4104/2017 г., насрочено
за 29.11.2017 г. от 13,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7283
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. дело № 922/2017 г.
по описа на Административния съд – София
област, със ст рани: оспорващ – Ок ръж ната
прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – гр. Пирдоп, насрочено за разглеждане
на 6.12.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 23,
пр. 2, в частта „и 2 % режийни разноски върху
продажната стойност на имота“ от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.
Конституирани страни в производството са: жалбоподател – Окръжната прокуратура – София,
и ответник – Общинският съвет – гр. Пирдоп,
чрез председателя му.
7296
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. д. № 822/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 29.11.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 17,
ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 12 за
определяне на размера на общинските такси
и цени на услуги, приета с Решение № 1099 от
15.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Самоков.
Конституирани страни в производството са: оспорващи – Илия Иванов Масларски, Самоков,
бул. Искър № 99, Константин Георгиев Панев, Самоков, ул. Димитър Димов № 11, Анжелино Спасов Димитров, Самоков, ул. Рилски скиор № 18,
Димитър Иванов Стойчев, Самоков, ул. Мечит
№ 3, Христо Иванов Рътаров, с. Рельово, община
Самоков, и административен орган – Общинският съвет – гр. Самоков.
7375
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов
от Димитровград чрез адв. Бойчо Бойчев от
АК – Хасково, с която e оспоренa разпоредбата
на чл. 52а, ал. 2 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Стара Загора,
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по която е образувано адм. дело № 485/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
което е насрочено на 9.11.2017 г. от 10 ч.
7333
Районният съд – Гълъбово, гражданска колегия, по гр. д № 584/2017 г. призовава в двуседмичен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ Людмила Анатолиевна
Дивдик-Великова, родена на 17.11.1959 г. в Република Украйна, с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на съда, гр. Гълъбово,
ул. Стефан Стамболов № 2, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, подадена от
Владимир Тодоров Великов с правно основание
чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител.
7332
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-3 състав, т. д. № 339/2017 г., одобрява списък
на приетите от синдика вземания на кредиторите на сдружение с нестопанска цел „България
през 21 век“ (н), ЕИК 175706757, София, район
„Сердика“, ж.к. Военна рампа, ул. Локомотив
№ 1, обявен в „Държавен вестник“, бр. 41 от
2017 г. Определението за одобрения списък не
може да се обжалва.
7297
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 492/2012 г. за политическа партия с наименование „Движение България на гражданите“,
както следва: Национален съвет в състав: Димитър Андреев Делчев, Найден Маринов Зеленогорски, Димитър Танев Танев, Бисер Стоянов
Манолов, Димитър Григоров Шишков, Живко
Иванов Табаков, Даниела Тодорова Везиева,
Бойка Грозева Маринска, Стамен Стаменов
Янев, Стефан Марчев Марков, Нина Стефанова
Борова, Иван Панайотов Ламбов, Мария Иванова
Карабельова-Маргаритова, Виолета Любомирова
Донева-Янкулова, Людмил Димитров Веселинов,
Калоян Иванов Дам янов, Красимир Асенов
Гълъбов, Боян Стефанов Костадинов, Даниел
Стоянов Йорданов, Йордан Динев Господинов,
Делчо Ненков Бакърджиев, Христо Ивайлов
Таслаков, Севдалина Кръстева Иванова, Стефан
Вълков Вълков, Галина Николова Тодорова,
Диана Иванова Тапалилова, Димитър Димитров
Димитров, Владислав Владимиров Владимиров,
Елка Михайлова Апостолова, Виктор Добромиров Лясков, Кирил Георгиев Георгиев, Калин
Илиев Костов, Иво Цветанов Иванов, Силвия
Севдалинова Колева, Ариета Вичишта, Биляна
Калинова Манолова-Мирчева, Галин Николаев
Ганчев, Диана Методиева Дойнова, Павел Димитров Паунов, Христин Богомилов Стрижлев,
Мар т и н И ва нов Георг иев, С евери н Асенов
Хаджиев, Петя Георгиева Точкова, Маргарита
Стефанова Илчева, Любен Лилянов Нанов, Андрей Борисов Петков, Стефан Григоров Николов,
Георги Динчев Божев, Ивалина Радева Павлова.
Контролен съвет в състав: Веселина Кирилова
Кирилова-Стаменова, Кристина Павлова Мерджанова, Иво Красимиров Савов, Цветелина
Атанасова Николова, Бисерка Бончева Йовчева,
Елена Христова Николова, Михаел Росенов Иг-

ВЕСТНИК

БРОЙ 81

натов, Боян Василев Чобанов, Николай Петров
Касидов, Пламен Димитров Манасиев, Магдалена Александрова Бояджиева-Петрова, Соня
Янкова Йорданова, Ивайло Илиев Петрунов.
Председател: Меглена Щилиянова Кунева. Изпълнителен съвет в състав: Димитър Андреев
Делчев, Найден Маринов Зеленогорски, Димитър
Танев Танев, Бисер Стоянов Манолов, Димитър
Григоров Шишков, Даниела Тодорова Везиева,
Бойка Грозева Маринска, Стамен Стаменов Янев,
Нина Стефанова Борова, Иван Панайотов Ламбов, Людмил Димитров Веселинов, Красимир
Асенов Гълъбов.
7298

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
26. – Управителният съвет на Българската
асоциация за профилактика на наркомании на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 16.11.2017 г. в 18 ч. в сградата
на Националния център по наркомании, зала 1,
ул. Пиротска № 117, София, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на БАПН; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. гласуване промяна в устава
на БАПН. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
При липса на кворум се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
7275
50. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска браншова камара – машиностроене“ (ББКМ), София, на основание решение от 31.08.2017 г. и в съответствие
с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 23.11.2017 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин № 16 – 20, залата на ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за
извършената дейност и финансов отчет; 2. отчет
на контролния съвет; 3. приемане на насоки за
дейност на ББКМ и бюджет за следващия период; 4. промени в устава на ББКМ; 5. избор на
управителен съвет; 6. разни. Поканват се всички
членове на браншовата камара да присъстват
лично. При липса на к вору м на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне в
11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за провеждане на събранието са
на разположение на членовете в офиса на сдружението в София, ул. Алабин № 29, ет. 1, всеки
работен ден от 8 до 16 ч.
7300
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Гражданска лига на България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на сдружението по
инициатива на председателя на УС свиква общо
събрание на 30.11.2017 г. в 18 ч. в София 1000,
ул. Московска № 3А, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през изтеклия период; 2. приемане на
проекти и предложения за дейности през 2018 г.;
3. приемане на бюджет за 2018 г.; 4. приемане на
изменения и допълнения на устава; 5. избиране
и освобождаване на членове на УС; 6. приемане
на нови членове на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7284
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1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Интеракадемика – МАА“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на
фондацията свиква общо събрание на Фондация
„Интеракадемика – МА А“ на 19.12.2017 г. в 10 ч.
в София, бул. Мария-Луиза № 40, при следния
дневен ред: 1. информация за дейност та на
Фондация „Интеракадемика – МА А“ за периода 2012 – 2017 г.; 2. финансов отчет за периода
2012 – 2017 г.; 3. приемане на бюджета за 2018 г.;
4. избор на нов управителен съвет на Фондация
„Интеракадемика – МА А“; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
7293
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб Аксаково 1948“, гр. Аксаково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 3.12.2017 г. в 10 ч.
в гр. Аксаково, община Варна, ж. к. Надежда,
бл. 5, вх. 1, ет. 3, ап. 9, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на предложение на УС
за проектобюджет на сдружение „Футболен клуб
Аксаково 1948“ за 2018 г.; 2. поради изтичане на
мандата на трима от членовете на УС обсъждане
и възлагане на нов тригодишен мандат за тези
членове; 3. разглеждане на постъпили молби
за членство и прием на нови членове; 4. други.
Всички членове на сдружението лично или чрез
упълномощен представител могат да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 23 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 11 ч.
независимо от броя на членовете.
7401
125. – Управителният съвет на Българската
федерация по таекуон-до ITF – Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 17.12.2017 г. в 13 ч. в конферентната
зала на хотел „Езерец“, Благоевград, бул. Пейо
Яворов № 2, при следния дневен ред: 1. финансов
отчет на Българската федерация по таекуон-до
ITF за 2017 г.; 2. отчет за спортно-състезателната
дейност на федерацията за 2017 г.; 3. обсъждане и
приемане на държавния и международния спортен
календар за 2018 г.; 4. обсъждане и приемане на
проектобюджет за 2018 г.; 5. промени в устава на
федерацията; 6. връчване на традиционни награди на таекуондист на годината (мъже и жени).
7321
5. – Управителният съвет на СНЦ „ВАСК“,
Варна, на основание чл. 18 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.11.2017 г. в 17 ч. на адрес: Варна, ул. Св.
Климент № 10, ет. 1, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. решение за промяна на името на СНЦ
„BACK“; 2. решение за промяна в устава на СНЦ
„BACK“; 3. решение за промяна в предмета на
дейност на СНЦ „BACK“.
7303
33. – Управителният съвет на КВТ „Черно море – 1948“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 8.12.2017 г. в 17 ч. във Варна, спортен к-с
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„Черно море“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на нов контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7322
1. – Управителният съвет на Дружеството по
позитивна психотерапия в България – Варна,
на основание чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 1 и 2 от устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на членовете на
дружеството на 12.12.2017 г. в 17 ч. във Варна,
ул. Драгоман № 5, ет. 2, офис 6 (Психотерапевтична практика „Позитум“), при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. избор и представяне на председателя на дружеството; 3. доклад за дейността на ДППБ през
2017 г.; 4. предложения за обсъждане на други
актуални за дружеството въпроси. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
7327
11. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство при СОУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.12.2017 г. в 18 ч. в
гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски № 52, ет. 2,
учителски кабинет, при следния дневен ред: 1.
промяна на наименованието на сдружението; 2.
промяна на реда за свикване на общо събрание
и правомощия на органите на сдружението; 3.
други изменения и допълнения на устава; 4.
приемане на вътрешни правила по ЗМИП; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
7376
1. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство Добрин Петков“ при НУМТИ
„Добрин Петков“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.11.2017 г.
в 17,30 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов № 23, в
сградата на НУМТИ, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на настоятелството през
2016 г.; 2. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 3. други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същия адрес в
18,30 ч., при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове и ще се счита
за редовно проведено.
7292
6. – Управителният съвет на „Асоциация за
развъждане на породата Лакон в България“,
Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 24, ал. 1 от устава на организацията свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
28.11.2017 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. 6 септември
№ 268, в заседателната зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. избор и представяне на председателя на събранието; 3. доклад за дейността на асоциацията
през 2017 г.; 4. доклад за финансовото състояние
на асоциацията, приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2016 г. – 2017 г. и
определяне и приемане на бюджета за 2018 г.; 5.
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избор на управителен съвет; 6. избор на председател; 7. избор на контролен съвет; 8. приемане
на насоки за работа и план за дейността на асоциацията; 9. разни. Поканват се всички членове
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 12 ч.
7334
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на
маса „Роса-1“ – Попово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и протокол № 2 от 28.09.2017 г. свиква
общо събрание на сдружението на 1.12.2017 г. в
15 ч. на адреса на управление на дружеството:
гр. Попово, област Търговище, ул. Кардамска
№ 17A, при следния дневен ред: 1. освобождаване на управителния съвет на сдружението
поради изтичане на мандата; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб по тенис на маса „Роса-1“ и
избор на нов председател; 3. приемане на устав
на сдружението, съдържащ всички изменения и
допълнения към дата 1.12.2017 г.; 4. решаване на
организационни въпроси.
7328
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Здраве“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 3.5 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.12.2017 г. в 17 ч. в Шумен, ул. Харалан
Ангелов № 14, ет. 3, ап. 6, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членовете на управи-
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телния съвет и контролния съвет; 2. избор на
членове на управителния съвет; 3. промяна на
адреса на управление на сдружението от Шумен,
ул. Ген. Тошев № 1, вх. В, ет. 5, ап. 55, на Шумен,
ул. Харалан Ангелов № 14, ет. 3, ап. 6; 4. приемане на изменение на устава на сдружението
относно: адреса на управление, отпадане на КС
като орган на сдружението, начина за свикване
на общото събрание и начина на уведомяване
на членовете на сдружението за свикване на ОС;
проекти за решения: по т. 1: ОС на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Здраве“ – Шумен, освобождава членовете на управителния
съвет и членовете на контролния съвет; по т. 2:
ОС на сдружение с нестопанска цел „Спортен
клуб – Здраве“ – Шумен, избира нов управителен
съвет; по т. 3: променя адреса на управление
на сдружението от Шумен, ул. Ген. Тошев № 1,
вх. В, ет. 5, ап. 55, на Шумен, ул. Харалан Ангелов № 14, ет. 3. ап. 6; по т. 4: ОС на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб – Здраве“ – Шумен, приема предложените промени в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7402
Поправка. Медицинският университет – София, Медицински факултет, прави следната поправка поради допусната техническа грешка в
конкурса за главен асистент по научна специалност
„Образна диагностика“ (обявление № 7098, ДВ,
бр. 79 от 2017 г., стр. 50): текстът „Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“
да се чете: „Отделение по образна диагностика
към УМБАЛ „Света Екатерина“.
7409
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