ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 50

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 юни 2018 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Протокола
за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
 Решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности
за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез
отделяне на активите и пасивите за
проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество

Министерство
на културата

2

Комисия за финансов
надзор

2

Министерски съвет
 Постановление № 100 от 8 юни
2018 г. за създаване и функциониране
на Механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст

2

Министерство
на образованието и науката
 Програма за сътрудничество между
Министерството на образованието и
науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в област
та на науката и образованието за
периода 2018 – 2021 г.

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условия
та и реда за провеждане на конкурси
за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура“
25

8

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование
11

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата
на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните
ликвидни средства на дружеството и
на управляваните от него фондове за
допълнително пенсионно осигуряване 25
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 12 от 2003 г. за начина
и реда за определяне на минималната
доходност при управление на активите на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване,
за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и
използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
27
Върховен
административен съд
 Решение № 7271 от 1 юни 2018 г. по
административно дело № 2858 от
2018 г.
28

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола за
предварително изпълнение на Споразумението
относно Единния патентен съд, приет от 44-то
Народно събрание на 6 юни 2018 г.
Издаден в София на 11 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно
Единния патентен съд
Член единствен. Ратифицира Протокола за
предварително изпълнение на Споразумението
относно Единния патентен съд, подписан от
Република България на 11 септември 2017 г.
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Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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РЕШЕНИЕ

за възобновяване на действията по търсенето
на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор,
на пазарен принцип и без предоставяне на
държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в
отделно проектно дружество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Възлага на министъра на енергетиката
да възобнови действията по търсенето на
възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без договори за

задължително изкупуване на енергията, без
преференциални цени, без договори за разлика, без корпоративни гаранции и/или други
непазарни механизми за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна
гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно
проектно дружество.
2. Възлага на министъра на енергетиката
да организира, координира и контролира
провеждането на преговори с потенциални
инвеститори и производители на оборудване.
3. Възлага на министъра на енергетиката да
предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор
и да предложи възможности за структурирането на проекта в срок до 31 октомври 2018 г.
4. Възлага на министъра на енергетиката
периодично да информира Народното събрание за предприетите действия и конкретните
резултати от водените преговори.
5. Препоръчва на Министерския съвет да
предприеме действия за отмяна на Решение
№ 250 от 29 март 2012 г. с цел провеждането
на преговори с потенциални инвеститори и
производители на оборудване при определените в т. 1 условия.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 7 юни 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5779

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната
система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава се постояннодействащ Механизъм за съвмест на работа на
институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст, наричан по-нататък „Механизма“.
(2) Механизмът по ал. 1 се прилага по отношение на децата и учениците, които не са
обхванати в образователната система, за които
има риск от отпадане от училище и детска
градина или са напуснали преждевременно
образователната система.
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(3) Механизмът по ал. 1 включва:
1. създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и
включване в образователната система на деца
и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст (екипи за обхват);
2. взаимодействие на институциите по
прилагането на комплекс от мерки за обхващане и включване в образователната система и предотвратяване на ранно отпадане на
децата в риск;
3. прилагане на процедурата за отпускане
на семейни и други помощи в натура спрямо
индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на координацията
при налагане на санкции спрямо родителите,
настойниците/попечителите или лицата, които
полагат грижи за детето, при неизпълнение
на задълженията им по Закона за закрила
на детето и Закона за предучилищното и
училищното образованиe;
4. организиране на регулярен обмен на
информация между ангажираните институции и координиране на техните съвместни
действия за налагане на съответни санкции
по реда на Закона за закрила на детето и на
Закона за предучилищното и училищното
образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст
не посещават училище;
5. взаимодействие на инстит у циите за
проследяване при пътуване и миграция на
упражняването на правото на децата на задължително образование;
6. обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за извиняване на
отсъствия по уважителни причини на децата
и учениците;
7. други дейности за обхващане и включване в образователната система и за предотвратяване на ранно отпадане на децата и
учениците, които предполагат взаимодействие
на институциите.
Чл. 2. (1) Създава се Координационно звено
под ръководството на заместник министърпредседателя с функции на координация по
отношение на дейността на Министерството
на образованието и науката със задача да
осъществява междуинституционална координация и контрол на национално ниво за
изпълнението на Механизма по чл. 1, ал. 1,
както и да координира разработването на
система от мерки за превенция на отпадането
на деца и ученици от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от
Информационната система за реализация на
механизма (ИСРМ).
(2) В състава на Координационното звено
се включват министърът на образованието и
науката, министърът на труда и социалната
политика, министърът на вътрешните работи,
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министърът на здравеопазването, министърът
на регионалното развитие и благоустройството, министърът на финансите, председателят
на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане, председателят на
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетни
и малолетни, представители на областните
управители и трима кметове, предложени
от Националното сдружение на общините в
Република България.
(3) Координационното звено осъществява
координация между институциите на национално ниво по функционирането на Механизма
по чл. 1, ал. 1 и изпълнението на отделните
дейности.
Чл. 3. (1) Екип за обхват се създава към
всеки район на обхват, който включва една
или няколко образователни институции.
(2) Екипите за обхват по чл. 1, ал. 3, т. 1
координирано с директорите на съответните
образователните институции:
1. предприемат мерки за обхващането в
образователната система на идентифицираните
чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст;
2. предлагат мерки за реинтеграцията в
образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици, отпаднали
от детска градина и училище;
3. предлагат мерки по превенция на включваните в образователната система и идентифицирани в ИСРМ деца и учениците в риск
от отпадане;
4. определят комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано
като необхванато, отпаднало или застрашено
от отпадане от образователната система, и
взаимодействат с компетентните институции
за прилагане на интегриран подход;
5. планират посещения в домовете на децата
и учениците, които подлежат на задължително
предучилищно и училищно образование и са
отпаднали или са в риск от отпадане; провеждат разговори с родителите, настойниците/
попечителите или с лицата, които полагат
грижи за децата и учениците, с цел записването им в училище или в детска градина или
преодоляването на риска от отпадане;
6. осъществяват пряко взаимодействие с
родителите, настойниците/попечителите или
с лицата, които полагат грижи за детето, за
обхващане и включване на децата и учениците
в образователната система;
7. привличат и работят с медиатори и
местни общности;
8. предлагат мерки за обща и допълнителна
подкрепа на децата по чл. 1, ал. 2 в съответствие с държавния образователен стандарт за
приобщаващо образование;
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9. предлагат на компетентните институции да предприемат допълнителни мерки с
оглед на прилагане на комплексен подход,
вк лючващ и налагането на наказания от
компетентните органи за неспазването на
задълженията на родителите, настойниците/
попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, по Закона за закрила на детето
и по Закона за предучилищното и училищното образование, както и предоставянето
на помощи в натура по реда на Закона за
семейни помощи;
10. регулярно предоставят информация
чрез ИСРМ на кметовете на общините за
установени нарушения на задълженията на
родителите, настойниците/попечителите или
лицата, които полагат грижи за детето, с цел
налагане на наказания по реда на чл. 347 от
Закона за предучилищното и училищното
образование;
11. проследяват чрез ИСРМ изпълнението
на предложените мерки и ефекта им за връщането, включването и преодоляването на риска
от отпадане за децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
(3) За целите на Механизма кметовете на
общини разпределят територията на общината
на райони на обхват, които включват прилежащия район на една или повече образователни
институции.
(4) Населените места, в които няма училище
и/или детска градина, се включват в района
на обхвата на средищното или приемащото
училище или детска градина, определено
съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
(5) Началниците на регионалните управления на образованието създават със заповед и
актуализират екипите за обхват.
(6) Ек ипите за обх ват се обвързват с
конкретни образователни институции, като
районът на обхват на всеки екип включва
прилежащия район/прилежащите райони на
една или повече образователни институции.
(7) Екипите за обхват вк лючват представители на регионалните управления на
образованието, на съответните институции в
системата на предучилищното и училищното
образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция
„Социално подпомагане“ и на съответната
областна дирекция/районно управление на
Министерството на вътрешните работи.
(8) Според спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите за обхват се
включват и служители на дирекции „Бюро по
труда“ или филиали в съответното населено
място, на детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните, на регионалните здравни
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инспекции, кметове и кметски наместници
на малки селища и представители на други
институции.
(9) По предложение на ангажираните институции в екипите за обхват могат да бъдат
включени и други лица, които работят с
институциите по въпросите на обхващането,
включването и превенцията на отпадането от
образователната система на децата и учениците.
(10) Представителите на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование участват в дейността на екипа по
отношение на децата и учениците от прилежащия район на съответната образователна
институция.
(11) Със заповед директорите на училища
и детски градини могат да определят и други
педагогически специалисти и служители на
образователните институции, които да подпомагат работата на екипа за обхват.
(12) Екипите за обхват се сформират и
актуализират ежегодно, както следва:
1. кметовете на общините актуализират в
срок до 10 юли на съответната година районите на обхват на територията на общината и
предоставят по електронен път информацията
на началниците на регионалните управления
на образованието;
2. началниците на регионалните управления на образованието в срок до 15 юли
на съответната година отправят искания до
директорите на институции в системата на
предучилищното и училищното образование за
определяне на участници в екипите за обхват
и чрез областните управители – до кметовете
на общини на територията на областта, директорите на регионалните дирекции „Социално
подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане, директорите на областните
дирекции на МВР;
3. предложенията за участници в екипите
се изпращат до началниците на регионалните
управления на образованието в срок до 25 юли
на съответната година;
4. началниците на регионалните управления на образованието определят своите служители, които да бъдат включени в екипите;
5. при необходимост ръководителите на
институциите по т. 2 командироват за сметка
на регионалните управления на образованието
свои служители в други населени места, в които
няма съответните служители за включване в
екипите за обхват;
6. въз основа на предложенията по т. 3
началниците на регионалните управления на
образованието в срок до 31 юли на съответната година определят със заповед състава на
екипите за обхват и техните ръководители,
които са служители на регионалните управления на образованието.
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Чл. 4. За функционирането на Механизма
се внедрява, развива, поддържа и управлява
Информационна система за реализация на
механизма, която предоставя интегрирана
електронна среда и инструментариум при
следните условия:
1. достъпът до ИСРМ е персонален и ограничен само за лицата, изпълняващи функции
или имащи отношение по Механизма по
чл. 1, ал. 1;
2. Информационната система за реализация
на механизма осигурява защита и сигурност
на предоставяните от институциите и събраните от екипите за обхват данни за децата
и учениците по чл. 1, ал. 2, като лицата с
достъп до системата са длъжни да спазват
правилата и процедурите, утвърдени съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 3;
3. информация, станала достъпна през
ИСРМ на съответните лица, не може да бъде
разпространявана извън обхвата на Механизма
по чл. 1, ал. 1 освен по силата на закон или
на съдебно разпореждане;
4. Информационната система за реализация
на механизма осигурява информационната
база за функциониране на Механизма по
чл. 1, ал. 1, като данните в нея се осигуряват
през автоматизирани интерфейси за достъп
до други регистри или се въвеждат от потребители на ИСРМ;
5. отговорност за достоверността на данните
носи лицето, което ги въвежда или променя
съгласно дадените му правомощия;
6. Информационната система за реализация на механизма осигурява възможности за
управление на Механизма по чл. 1, ал. 1 от
съответните органи и лица съгласно техните
правомощия;
7. Информационната система за реализация на механизма предоставя възможност за
извършване на справки и контрол по функционирането на Механизма по чл. 1, ал. 1;
8. Информационната система за реализация
на механизма осигурява среда за обмен на
информация и координация между ангажираните лица и институции по Механизма по
чл. 1, ал. 1.
Чл. 5. (1) Министърът на образованието
и науката:
1. организира изпълнението на Механизма
по чл. 1, ал. 1;
2. осигурява участието в Механизма по
чл. 1, ал. 1 на регионалните управления на образованието и на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование;
3. внедрява, създава, развива, поддържа
и управлява ИСРМ, като утвърждава правилата и процедурите за работа, достъп и
за подпомагане на потребителите на ИСРМ,
включително чрез обучение;
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4. организира изготвянето на регулярни
анализи на ефективността от прилагането на
Механизма по чл. 1, ал. 1 на базата на данни
от ИСРМ;
5. разработва и предлага на Координационното звено по чл. 2, ал. 1 система от мерки за
оптимизиране и подобряване ефективността
на Механизма по чл. 1, ал. 1 и превенция на
отпадането на деца и ученици от образователната система.
(2) Министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи,
министърът на здравеопазването, министърът
на регионалното развитие и благоустройството, председателят на Централната комисия за
борба срещу противообществените прояви
на непълнолетни и малолетни, кметовете на
общини и областните управители осигуряват
участието в Механизма по чл. 1, ал. 1 на подчинените им институции и осъществяват контрол
по изпълнението на Механизма в рамките на
институционалната им компетентност.
(3) Областните управители:
1. осъществяват контрол за изпълнението
на Механизма по чл. 1, ал. 1 на областно ниво
и при искане от началника на регионалното
управление на образованието оказват съдействие, като осъществяват координация между
институциите;
2. изискват от ръководителите на институциите по чл. 3, ал. 12, т. 2 на територията
на областта да определят представители за
участието им в екипите за обхват;
3. осъществяват контрол за изпълнението
на дейностите по чл. 5, ал. 4 от кметовете
на общините.
(4) Кметовете на общини:
1. определят райони на обхват в рамките
на територията на общината и уведомяват за
това началника на съответното регионално
управление на образованието чрез ИСРМ;
2. определят общински служители за участие в екипите за обхват, включително кметове
и кметски наместници на малки населени
места;
3. осъществяват координация на екипите
за обхват на общинско ниво;
4. предоставят необходимата информация за
функционирането на Механизма по чл. 1, ал. 1;
5. извършват първоначална проверка на
данните за настоящ или постоянен адрес на
незаписаните и отпадналите деца и ученици от
образователните институции на територията
на общината и ги въвеждат в ИСРМ;
6. чрез областните управители предоставят
на Координационното звено по чл. 2, ал. 1
от 20-о до 30-о число на месеците март,
юни, октомври и декември на съответната
година информация за съответния период
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за наложените наказания по реда на чл. 347
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
(5) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството предоставя необходимата
информация за функциониране на Механизма
по чл. 1, ал. 1 регулярно до 20 февруари, до
1 юли, до 30 септември и до 20 декември на
съответната календарна година по определен
от Министерството на образованието и науката
обхват и структура.
(6) Директорите на дирекции „Социално
подпомагане“:
1. предоставят чрез ИСРМ информация на
директорите на училищата в района на настоящия адрес на децата, които са необхванати,
отпаднали са или са в риск от отпадане от
образователната система, с които работи съответната дирекция „Социално подпомагане“
по смисъла на Закона за закрила на детето,
включително малолетните и непълнолетните
до 16 години бременни и майки с деца;
2. предприемат мерки по отношение на
социалните помощи във връзка с подадени
предложения на директорите на училищата
и детските градини;
3. при установена нуж да предлагат на
директорите на училищата предоставянето
на стипендии за подпомагане на достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането
по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за
получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование.
(7) Регионалните здравни инспекции предоставят чрез ИСРМ при поискване от директора на училището или на детската градина
информация за истинността на представени
медицински бележки или други медицински
документи, доказващи уважителна причина
за отсъствието на детето или ученика.
(8) Началниците на регионалните управления на образованието:
1. сформират екипите за обхват в състава
по чл. 3, ал. 7;
2. определят конкретните задължения на
всеки екип за обхват;
3. контролират представителите на съответното училище или детска градина да
участват в дейността на екипа за обхват за
децата и учениците от прилежащия район на
образователната институция;
4. осъществяват координация и ръководство на екипите за обхват на областно ниво
съвместно с областния управител;
5. съвместно с ръководителите на институциите по чл. 3, ал. 12, т. 2 планират посещенията на адреси от екипите за обхват;
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6. чрез министъра на образованието и
науката отчитат ежегодно пред Координационното звено по чл. 2, ал. 1 изпълнението на
Механизма по чл. 1, ал. 1 в срок до 30 април
и до 30 ноември на съответната година.
(9) Директорите на у чилища и детски
градини:
1. възлагат на педагогически специалисти
и на друг персонал от училището и детската
градина включването в екипите за обхват и
осигуряват участието на включените лица;
2. съдействат технически, административно
и организационно на екипа за обхват;
3. при установена нужда чрез ИСРМ правят
писмено предложение по образец до съответните дирекции „Социално подпомагане“
за предоставяне на помощ в натура за дете
или ученик, като предлагат вида на помощта
съобразно идентифицираните потребности на
детето или ученика;
4. ежемесечно, до 15-о число подават чрез
ИСРМ информация за предходния месец за
неосигурено задължително присъствие на
учениците за повече от 5 учебни часа или за
повече от 3 дни на дете, посещаващо група
за задължително предучилищно образование,
по неуважителни причини, с цел налагане на
наказания на родителите по реда на чл. 347
от Закона за предучилищното и училищното
образование;
5. организират и контролират изпълнението
на дейностите от Механизма на ниво училище
или детска градина и предоставят съответната
информация към ИСРМ;
6. създават организация за превенция от
отпадане чрез анализ на средата във и извън
училище и въвеждат получената информация
в ИСРМ в съответствие с указания на министъра на образованието и науката;
7. участват активно в обмена на информация между институциите чрез ИСРМ за
установяване и актуализиране на статуса на
всяко дете и ученик.
Чл. 6. При осъществяване на дейностите за
обхващане, включване и превенция на децата
и учениците, които не са обхванати, отпаднали
са или са в риск от отпадане от образователната система, институциите взаимодействат
и обменят информация, както следва:
1. в срок до 20 февруари, до 1 юли, до
1 октомври и до 20 декември на съответната
година Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
(ГРАО) към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството подава към
ИСРМ информация за децата и учениците в
задължителна училищна възраст, които подлежат на обхващане в образователната система;
2. в срок до 10 януари, до 10 март, до
30 юли и до 30 октомври на съответната година
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Министерството на образованието и науката
осигурява импортирането на данни от Националната електронна информационна система
за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към ИСРМ и сравняването
с данните от ГРАО за идентифициране на
децата и учениците, които са записани, не са
записани или са отпаднали от образователната
система за определения период;
3. въз основа на получената информация
от ИСРМ кметовете на общини в срок до
20 август на съответната година потвърждават
информацията за наличие на адреса на децата,
незаписани в училище и детска градина, на
територията на общината;
4. в срок до 20 август на съответната година
началниците на регионалните управления на
образоването чрез ИСРМ предоставят техническа възможност за достъп на екипите за
обхват по райони за обхват до информацията
за постоянния или настоящия адрес на децата
и учениците;
5. в срок до 20 февруари, до 30 септември и до 20 декември на съответната година
директорите на училищата и детските градини въвеждат в Националната електронна
информационна система за предучилищно и
училищно образование информация за записаните в тях деца и ученици;
6. екипите за обхват до 30 септември на
съответната година приоритетно предприемат
мерки за обхващане и включване на децата
и учениците, които са посещавали училище
или детска градина, но са отпаднали през
предходната учебна година;
7. екипите за обхват до 30 ноември на съответната година приоритетно предприемат
мерки за обхващане на деца в задължителна
предучилищна и училищна възраст, които
не са записани в детска градина или в първи
клас, за обхващане и включване на децата и
учениците, посещавали училище или детска
градина през предходната учебна година, но
не са записани през настоящата;
8. екипите за обхват до 15 февруари на
съответната година приоритетно предприемат мерки за връщане и трайно включване в
образователната система на повторно отпадналите деца и ученици и на отпаднали през
настоящата учебна година деца и ученици;
9. екипите за обхват до 30 март на съответната година приоритетно предприемат мерки
за връщане и трайно включване в образователната система на повторно отпадналите деца
и ученици и на отпадналите между първия и
втория учебен срок;
10. екипите за обхват регулярно предприемат мерки за превенция на риска от отпадане на деца и ученици, за които в ИСРМ
има индикатори за отсъствия, слаб успех и
проблемно поведение;
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11. всяко посещение на адрес или друга
осъществена от екипа дейност се регистрира
в ИСРМ, като се отбелязват и членовете на
екипа, участвали в посещението или в изпълнението на мерките, както и постигнатият
резултат;
12. след обновяване на информацията в
ИСРМ по чл. 6, т. 2 в срок до 10 дни с изключение на определения срок по чл. 6, т. 3
кметовете на общини извършват първоначална
проверка на данните за настоящ или постоянен
адрес и отразяват информацията в ИСРМ;
13. в слу чаите, в които настоящият и
постоянният адрес на детето са различни и
детето не е намерено на настоящия адрес, и
информацията е отразена, ИСРМ автоматично
сигнализира кмета на общината и екипа за
обхват по постоянен адрес за установяване
местоживеенето на детето и родителите му
и за прилагане на мерки за обхващане в образователната система;
14. в случаите, в които децата не могат
да бъдат намерени в продължение на 10 дни
на постоянния им адрес, кметовете на общините уведомяват чрез ИСРМ съответните
началници на регионалните управления на
образованието по постоянен адрес за резултатите от проверката;
15. началниците на регионалните управления на образованието чрез ИСРМ изпращат
до съответната областна дирекция на МВР/
районно управление на МВР по последния
известен адрес искане за оказване на съдействие при извършване на проверка за местопребиваването на детето и родителите му.
Чл. 7. (1) Ръководителите на институции,
участващи в Механизма, могат да извършват
разходи за функционирането му за сметка на
получени целеви средства и/или в рамките
на утвърдените им бюджети.
(2) Началниците на регионалните управления на образованието, директорите на училища
и детски градини могат да осигуряват средства
за дневни и пътни разходи на участниците в
екипите за обхват, когато дейността се извършва извън населеното място на местоработата
им, както и за канцеларски материали и други
разходи, свързани с работата с родители и с
местни общности.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за
нормативните актове във връзка с чл. 8, ал. 1
и чл. 251, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5730
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество между Министерството
на образованието и науката на Република
България и Министерството на науката и
образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода
2018 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 290 от 26 април 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването є – 4 юни 2018 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на науката и образованието на Република
Хървати я (по-натат ък в текста наричани
„Страните“),
– изразявайки желанието за по-нататъшно
развитие и задълбочаване на съществуващите
приятелски отношения;
– с цел задълбочаване на сътрудничеството
си в областта на науката и образованието; и
– на основание Спогодбата за културно,
образователно и научно сътрудничество между правителството на Република България
и правителството на Република Хърватия,
сключена на 13 юни 1995 г. в Загреб,
се споразумяха за следното:
I. Сътрудничество в областта на науката
Член 1
Научен обмен
Страните насърчават развитието на сътрудничеството в областта на науката, технологии
те и иновациите между научните институти,
университетите и останалите изследователски
организации на двете държави.
Страните насърчават развитието на научното сътрудничество чрез:
– финансиране на най-много пет (5) съвместни научноизследователски проекта годишно, вземайки предвид възможностите на
двете страни за тяхното включване в европейските научни програми; Страните договарят
съвместно областите и темите, по които да
бъдат избирани и финансирани двустранните
научноизследователски проекти;
– обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в провеждането на съвместните
посочени в чл. 1 проекти;
– обмен на опит и публикации в областта
на науката и технологиите;
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– съвместно организиране на научни семинари, кръгли маси и т.н.;
– насърчаване на съвместното участие на
партниращи си научни институти и университети от двете страни в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и
иновации „Хоризонт 2020“;
– всички останали взаимнодоговорени форми на научно и технологично сътрудничество.
II. Сътрудничество в областта на образо
ванието
Член 2
Обмен на информация
Страните насърчават сътрудничеството
между институциите за средно образование
и висшите училища в Република България и
в Република Хърватия чрез:
– директно сътрудничество между университетите и другите висши училища, целящо
разпространяването на българския и хърватския език и литература;
– обмен на данни относно структурата и
съдържанието на образователните системи
на двете държави;
– директно сътрудничество между училищата за средно образование, целящо установяване на по-тесни контакти.
Страните насърчават сътрудничеството в
областта на професионалното образование и
обучение, както и обмяната на опит и информация за съществуващите добри практики.
Заинтересованите страни договарят директно обсега на обмен, вида на дейностите
и условията за финансиране на сътрудничеството.
Член 3
Стипендии
Страните на реципрочна основа ще предоставят годишно:
– до две (2) стипендии за срок от по един
семестър всяка, за студенти, обучаващи се
в образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и/или „магистър“ съответно по
български/хърватски език, литература, култура и история;
– стипендии с обща продължителност осем
(8) месеца за научноизследователска дейност
и следдипломна специализация или обучение
(без специалности в областта на медицината,
изкуствата и спорта); минималната продължителност на тези стипендии е по един (1)
месец всяка.
Член 4
Обмен на експерти
Страните разглеж дат възмож ност та за
обмен на делегации до трима (3) експерти в
областта на средното и висшето образование

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

за период с продължителност до седем (7) дни,
целящ запознаване с образователните системи на двете държави, воденето на преговори
и последващото подписване на съответните
документи.
Изпращащата страна поема разходите по
пътуването до крайната дестинация и обратно.
Приемащата страна поема разходите по
пътуването в страната, свързано с изпълнението на работната програма, както и
дневните и настаняването, в съответствие с
финансовите разпоредби, валидни към датата
на визитата.
Член 5
Обмен на информация
Страните обменят данни относно научните
и образователните прояви и канят експерти
да участват в научни конгреси, конференции
и симпозиуми в областта на образованието,
спорта и науката, включително и тези, организирани в рамките на международни организации, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа,
или други инициативи.
Член 6
Летни семинари по български и хърватски език
Всяка година българската страна предоставя на хърватската страна до две (2) стипендии
за участие в Летния семинар по български език
и литература на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и до две (2) стипендии за
участие в Летния семинар по български език и
литература на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“.
Всяка година хърватската страна предоставя
на българската страна до четири (4) стипендии
за Загребската лятна школа по славистика в
Дубровник.
Член 7
Лекторати по български и хърватски език
Страните подпомагат изучаването и разпространяването на българския и хърватския
език и литература в своите университети.
Във връзка с това Страните продължават да
обменят и в бъдеще лектори по съответния
език, литература и култура и да канят лектори
да изнасят лекции в тези области.
На реципрочна основа страните изпращат
лектори по съответните езици в следните
университети:
– лектор по български език в Загребския
университет;
– лектор по хърватски език в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
На реципрочна основа при поискване и в
съответствие със своите възможности страните подпомагат изпращането на лектори и
в други университети в двете страни.
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III. Заключителни разпоредби и финансови
условия
Член 8
Смесена комисия
С цел планиране и изпълнение на тази
програма Страните създават Смесена комисия, съставена от до пет (5) представители и
експерти от двете страни (по-нататък в текста
наричана „Комисията“).
Комисията определя рамките, процедурите,
финансовите и административните условия за
изпълнението на съвместните проекти или
сътрудничеството в областта на образованието и науката.
Детайлите около срещите се договарят
допълнително директно между Страните.
Заседанията на Комисията се провеждат редовно веднъж годишно или при необходимост
повече пъти по искане на една от Страните
последователно в София и в Загреб.
Дейността на Комисията следва да се съобрази с финансовите възможности на двете
Страни.
Член 9
Общи и финансови разпоредби
Приложение № 1 (Общи разпоредби) и
приложение № 2 (Финансови разпоредби) са
неразделна част от тази програма.
Член 10
Заключителни разпоредби
Тази програма влиза в сила от деня на
подписването и остава в сила до 31 декември
2021 г. При заявено писмено съгласие между
Страните валидността на програмата може
да бъде продължена до подписването на нова
програма.
Всяка от Страните може писмено да уведоми другата страна относно намерението
си да прекрати действието на тази програма.
В подобен случай програмата се прекратява
шест (6) месеца, след като другата страна
получи писменото уведомление.
Програмата може да бъде променяна или
допълвана при взаимно съгласие и по искане
на една от Страните. Приетите промени или
допълнения влизат в сила съгласно предвидените в първия параграф на този член процедури.
Подписана в Загреб на 4 юни 2018 г. в два
екземпляра, всеки един на български, хърватски и английски език, като и трите текста имат
еднаква сила. В случай на противоречия при
тълкуванието меродавен е английският текст.
За Министерството
на образованието
и науката на
Република
България:
Красимир Вълчев,
министър

За Министерството
на науката и
образованието на
Република
Хърватия:
Блаженка Дивяк,
министър
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Приложение № 1
Общи разпоредби
1. Условия за предоставяне на стипендии по
чл. 3 и 6 от тази програма:
а) изпращащата страна предоставя на приемащата страна списък с номинираните кандидати
в съответствие с чл. 3 и 6 от тази програма заедно с необходимата документация най-късно до
31 март на текущата година;
б) приемащата страна информира изпращащата страна относно приетите кандидати най-късно
до 30 юни на текущата година;
в) изпращащата страна осведомява приемащата страна за точната дата на пристигане на
участниците в летните семинари не по-късно от
две седмици преди датата на пристигането им.
2. Условия за изпращане на лектор по български език и литература и лектор по хърватски
език и литература, командировани в съответствие
с чл. 7 от тази програма:
а) изпращащата страна или предлага на приемащата страна най-малко двама (2) кандидати,
които отговарят на критериите на приемащата
страна за поста „лектор“, заедно с изискваната
документация, или потвърждава продължаването
на мандата на досегашния лектор най-късно до
31 май на годината, предхождаща следващата
академична година;
б) приемащата страна потвърждава или приема нов лектор или продължаването на мандата
на предишния лектор най-късно до 30 юни на
годината, предхождаща следващата академична
година;
в) лекторите, без членове на семейството, се
изпращат за период от най-малко една (1) академична година с възможност за продължаване
на мандата в съответствие с валидното законодателство на съответната страна;
г) изпращащата страна осигурява на лекторите
в рамките на своите възможности дидактични
помагала, литература и други книги и материали,
необходими за учебния процес.
3. По време на престоя си на територията
на приемащата държава стипендиантите, експертите и лекторите имат право на медицинска
помощ в съответствие с европейското законодателство и социалното осигуряване, Регламент
(ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 29.04.2004 г. за координация на
системите за социална сигурност (по-нататък
в текста Регламент 883/04) и Регламент (ЕО)
№ 987/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване
процедурата за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 883/2004 за коорд инация на системите за
социална сигурност (по-нататък в текста Рег
ламент 987/09).
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4. По време на престоя си на територията
на приемащата държава стипендиантите, експертите в командировка и лекторите ползват
здравна защита съгласно Регламент 883/04 и
Регламент 987/09 на основата на европейска
карта за здравно осигуряване, която трябва да
бъде издадена на територията на изпращащата
държава преди пристигането в приемащата
държава.

Приложение № 2
Финансови разпоредби
1. Финансови условия за обмена по чл. 3 от
тази програма/обучаващи се в образователноквалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ или за научноизследователска дейност, или
следдипломна специализация или обучение.
Приемащата страна освобождава кандидатите
от заплащане на такси за обучение и им осигурява месечна стипендия съобразно действащото
си законодателство, ползване на студентски стол
и общежитие.
Изпращащата страна или кандидатът поемат
пътните разходи до конкретната дестинация и
обратно.
2. Финансови условия за обмена по чл. 6 от
тази програма/летни семинари:
Приемащата страна поема разходите по:
а) такса за обучение;
б) прехрана и нощувка в студентско общежитие;
в) пътни разходи на територията си, възникнали в рамките на одобрената работна програма.
Изпращащата страна или кандидатът поема
разходите за транспорта до мястото, където се
провежда семинарът, и обратно.
3. Финансови условия за обмен на лектори
по чл. 7 от тази програма:
Приемащата страна осигурява на лектора:
а) месечно възнаграждение за труд в съответствие с вътрешното законодателство и в съответствие с неговите научни степени и звания;
б) безплатно индивидуално настаняване в
квартира на университета или еквивалентни
средства за наем на апартамент.
Изпращащата страна покрива пътните разходи
на лектора до дестинацията и обратно веднъж
на академична година.
4. Финансови разпоредби на основание чл. 8 от
тази програма/заседания на Смесената комисия:
Всяка от Страните поема пътните разноски
и настаняването по време на работните дни на
своите представители в Комисията.
5. Лицата, приети по чл. 3, 6 и 7 от тази програма, се освобождават от заплащане на такси
за пребиваване и престой в съответната страна
за времето на обучението си.
5630
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г.)
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Модулите по чл. 7, т. 1, 2 и 3 и
регистърът по чл. 7, т. 3 се водят и използват
при условията и по реда на тази глава.
(2) В регистъра по чл. 7, т. 3 всеки документ се въвежда като сканирано изображение
и с основни данни за: институцията, издала
документа, притежателя на документа, обучението и данните на документа.
(3) Регистърът по чл. 7, т. 1 се води и използва при условията и по реда на наредбата
по чл. 345, ал. 2 от ЗПУО.“
§ 2. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) Информацията се събира, обработва
и съх ран ява в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регла-
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мент относно защитата на данните) (OB, L
119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на личните
данни, Наредбата за обмена на документи в
администрацията, приета с ПМС № 101 от
2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата
за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279
от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.).“
§ 3. В чл. 10, ал. 2 думите „при което се
прилага съответно Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите,
приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48
от 2008 г.)“ се заличават.
§ 4. В чл. 43, ал. 1 изречение трето се
заличава.
§ 5. В чл. 44, ал. 1 след думата „непопълнените“ се добавя „реквизити и оставащите
празни“.
§ 6. В чл. 54, ал. 3 думите „по ал. 2“ се
заменят с „на документите, които се издават
на бланка-оригинал“.
§ 7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 8. Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, т. 2

№

1

Вид документ/раздел
от модул от
НЕИСПУО

Номенклатурен
номер/
електронен
раздел
(ЕР)

Институции

Предназначение на документа

2

3

4

5

Всички

1. К нига за решенията на
п ед а г о г и ч е с 
кия съвет и
протоколи от
заседанията

Съдържание на информацията, отразена
в основни реквизити

6

Срок за
Формат
съхранение за водене
в институи съхрацията
няване на
документа

7

данни за институцията;
з а к н и г и т е: т и т у л н а
с т ра н и ца – на и мено вание на документа и
датите на започване и
приключване

освободен от
графичен дизайн
(ОГД)

детски град и н и (ДГ),
училища,
центрове за
подкрепа за
личностно
развитие
(ЦПЛР),
Национален
дворец на
д е ц а т а
(НДД)

вписване на
решеният а от
заседани ята
на педа г ог ическия съвет

книга: пореден номер
на заседанието; взети
решени я; в нача лото
на всяка учебна година – поименeн списък
на членовете на педагогическия съвет;
протоколи: пореден номер; дневен ред на заседанието; отсъстващи
членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието;
обсъждания по време
на заседанието; взети
решения

8
документите се
водят в
електронен вид
и се съхраняват в
хартиен

20 години

електронен/
хартиен
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6
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2. К нига за регистриране
заповедите на
дирек тора и
оригиналните
заповеди:
– за дейността;
– по трудовите
правоотношения (ТПО)

ОГД

всички

регист риране
на за повед ите, издадени от
директора на
институцията

номер на заповед; дата
на издаване; основание
за издаване; относно
(к рат ко оп иса н ие на
съдържанието); подпис
на директора

книгата –
20 години;
заповедите:
– за дейността;
– 20 години;
– за ТПО –
50 години

електронен/
хартиен

3. К н и г а
за
контролната дейност
на директора
(з а м е с т н и к ди рек т ора) и
констат ивни
протоколи от
направените
проверки

ОГД

всички

регистриране кон т ролната дейност
на директора
(з а м е с т н и к директора) на
институцията

книга: извършени проверки;
констативни протоколи: констатации от нап ра вен и т е п роверк и,
подписани о т ди ректора и проверявани я
служител

5 години

електронен/
хартиен

4. К нига за регистриране на
проверките на
контролните органи на
МОН

ОГД

всички

регист риране извършени проверки
дейност та на
контролните органи на
МОН

5 години

електронен/
хартиен

5. Д н е в н и к з а
в хо д я щ а к о респонденция
и Дневник за
изходяща кореспонденция
и съо т вет ните класьори с
кореспон денцията

ОГД

всички

за регистриране на входяща
и на изходяща
кореспон денция

дневник: регистрационен № (вх./изх.), дата;
вид документ и кратко
съдържание; данни за
кореспон ден та; резол юц и я; д ви жен ие на
документа; индекс за
класиране; срок за съхранение;
класьори: входяща кореспонденция и екземпл яри от изход ящата
кореспонденция

10 години

хартиен/
електронен

6. К нига за регистриране
на дарени ята
и класьор със
сви де т е лс т ва
за даренията

3-67

всички

регист риране
на даренията,
постъпващи в
институциите

№ по ред; дата; данни
за дарителя; вид на дарението; коли чест во;
стойност; воля на дари тел я; № и дата на
счетоводния документ;
под п ис на п р едс едателя на комисията по
даренията; подпис на
директора

20 години

хартиен

7. Свидетелство
за дарения

ОГД

два еднообразни екземп л я ра – ед и н
за дарител я
и един к ъм
книгата за регистриране на
дарения

номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата
на дарението от книгата за регист риране
на даренията; данни за
дарителите; описание
на вида, количеството и
стойността на дарението; волята на дарителя;
подпис на дарителя и
на председателя на комисията по даренията
и на директора на институцията; печат

20 години

хартиен

всички

БРОЙ 50
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

С Т Р. 1 3
6

регист риране хронология на значии от разяване мите за институцията
на важни съ- събития
бития и факти
от историята и
развитието на
институцията

7

8

постоянен

хартиен

8. Л е т о п и с н а
книга

ОГД

всички

9. К н и га за заповедите за
храна

ОГД

ДГ,
регист риране
у ч и л и щ а с на за повед иобщежития те за броя на
за п ри ходен ите на столово
хранене деца и
ученици

заповеди за храна по
дни с данни, записани
с думи и цифри за: брой
заприходени за храна
(закуска, обяд и вечеря),
брой столуващи с право
на храна; брой купони
за храна

5 години

електронен/
хартиен

10. Книга за движението на
учениците от
с оц иа л но -пе дагогическите
ин тернат и и
от възпитателните училищаинтернати

3-64/
ЕР

социалнопедагоги
чески интернати (СПИ)
и въ зп и т ат ел н и у ч илища-интернати (ВУИ)

водене на отчет на учениц и те о т постъпването им
в ин терната
до напускането им

сведения за: ученика и
родителите; данни за
МКБППМН* и инспектора от Детската педагогическа стая; номер и
дата на съдебното решение и на настанителното писмо от МОН; дата
на постъпване и номер
на удостоверението за
преместване; преместване и прекратяване на
настаняването; бягства
на ученика от интерната; уведомяване на
районното управление
на полицията; дата на
връщане; отсъствия на
ученика от интерната

5 години

електронен/
хартиен

11. К нига за рез у л т ат и т е о т
изпитите на
у чен и ц и т е/
лично образователно дело

3-90/
ЕР

училища

вписване на
резултатите
от изпитите
на учениците
о т I к лас до
завършване
на основно
о бра з ова н ие,
които са в самос т оя т ел на,
индивидуална
комбинирана, задочна и
дистанционна
форма на обучение

форма на форма на обучение; общи сведения за
ученика; резултати от
изпитите; решение на
педагогическия съвет

50 години

електронен/
хартиен

12. Книга за подлежащите на
задължително
обучение до 16
години/лично
образователно
дело

3-18/
ЕР

ДГ,
училища

водене на отчет на деца/
ученици от задължителната
за обу чен ие
възраст в подготвителните групи и в
к ласовет е до
навършване
на 16-годишна
възраст

деца/ученици, година
на ра ж дане; пореден
номер; лични данни;
учебна година; възраст
на детето в години; група/к лас и пара лелка
за съответната учебна
г од и на и въ зрас т на
детето; данни за записаните и отписаните (преместилите се в други
ДГ/училища); данни за
родителя/настойника

50 години

електронен/
хартиен

С Т Р.
1

14

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

5

6

7

8

13. Главна книга/
лично образователно дело

3-12/
ЕР

училища

вписване на
годишните
оценки на
учениците от
I клас до завърш ва не на
основно образование

у чебна година; к лас;
пореден номер; данни
за ученика; оценки по
учебни предмети/модули с думи и/или цифри;
отсъствия; годишен резултат – завършва, остава; резултати от изпити по сесии, предмети и
оценки с думи и цифри;
резултати след изпита;
успех, с който завършва
основно образование;
резултати от НВО

50 години

електронен/
хартиен

14. Д н е в н и к н а
група/подготвителна група

3-5/
ЕР

ДГ,
училища

информаци я
з а о б р а з ов ат е л н ат а дейност в една
група за една
учебна година

общи сведения за децата
в г ру пата; с ед м и ч но
разписа ние; срещ и с
родителите; сведения за
присъствието на децата
по месеци; резултати от
предучилищна подготовка по образователни
направления; седмично п ла н и ра не; о бщ а
подкрепа за личностно
развитие

5 години

електронен/
хартиен

15. Д н е в н и к I –
III клас

3-14/
ЕР

училища

информаци я
з а о б р а з ов ат е л н ат а дейност в една
пара лелка за
една у чебна
година

списък на у чителите
по отделните у чебни
п р ед ме т и; с ед м и ч но
разписание на учебните
часове; срещи с родителите; общи сведения
за учениците; учебни
занятия и отсъствия на
у чениците; резултати
от обу чението; обща
подкрепа за личностно
развитие

5 години

електронен/
хартиен

16. Д н е в н и к I V
клас

3-16/
ЕР

училища

информаци я
з а о б р а з ов ателния процес
в ед на паралелка за една
учебна година

списък на у чителите
по отделните у чебни
п р ед ме т и; с ед м и ч но
разписание на учебните часове; родителски
срещи; общи сведения
за учениците; учебни
занятия и отсъствия на
учениците; резултати от
обучението; наложени
и отменени санкции;
обща подкрепа за лич
ностно развитие

5 години

електронен/
хартиен

17. Д невн и к V –
XII клас

3-87/
ЕР

училища

информаци я
з а о б р а з ов ателния процес
в ед на паралелка за една
учебна година

списък на у чителите
по отделните у чебни
предмети/модули; седмично разписание на
учебните часове; срещи
с родители; график на
контролните и класните работ и; резул тат и
от обу чението; у чебн и п ред ме т и/мод ул и
и теми; отсъстви я;
наложени и отменени
санкции; индивидуална
работа; обща подкрепа
за личностно развитие

5 години

електронен/
хартиен

БРОЙ 50
1

ДЪРЖАВЕН
2

18. Д н е в н и к н а
група

19. Д н е в н и к
дейности
подк репа
личност
развитие

за
за
за
но

20. Д н е в н и к н а
г ру па/паралелка в център
за специа лна
образователна
подкрепа

ВЕСТНИК
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8

3-63/
ЕР

училища, в
които се осъществява
целодневна
организация
на у чебния
ден, ЦПЛР,
НДД

дейности в
група/организационна педагогическа
форма за една
учебна година
в у чилище,
общеж итие,
ЦПЛР, НДД

общи сведения за детето/ученика; сведения за
родителите/настойниците; сведения за общия
брой на отсъствията на
децата/у чен и ц и т е о т
групата; годишна програма; седмично разписание на дейностите

5 години

електронен/
хартиен

3-63.1/
ЕР

ДГ, у ч и л ища, ЦПЛР,
Н Д Д , центрове за специа лна образователна
подкрепа
(ЦСОП),
Региона лен
цент ър за
подкрепа
на процеса
на приобщаващото
образование
(РЦПППО)

дейности в
г р у п а /о р г а низационна
педагогическ а форма и
индивидуални
дейности за
подк репа за
ли чност ното
развитие за
една у чебна
година

общи сведения за детето/у ченика; сведени я
за родителите/настойниците; вид подкрепа;
седмично разписание
на дейностите

5 години

електронен/
хартиен

ЦСОП

информаци я
з а о б р а з ов ателния процес
и дейностите
за подк репа
за личностното развитие в
една г ру па/
пара лелка за
една у чебна
година

общи сведения за детето/ученика, сведения за
родителите/настойниците; сведения за общия
брой на о т със т ви я та
на децата/у чениците;
седмично разписание на
дейностите; резултати
от обучението; резултати от дейностите за
подкрепа за личностно
развитие

5 години

електронен/
хартиен

училища

в п и с в а н е н а за всички: данни за учер е з у л т а т и т е ника; снимка; докуменот обучението ти при постъпване; форма на обучение; профил,
професия, специалност;
данни за издадени документи
1) от VIII до
XII клас в
дневна, вечер- 1) – 3) р е з у л т ат и о т
на и индивиду- обучението по учебни
ална форма на години и учебни предме т и/мод ул и по ви д
обучение
2) задочна, са- подготовка; отсъствия;
мос т оя т ел на, резултати от изпити;
комби ни ра на ре зул тат и о т изп и т и
и дистанцион- за промяна на оценка;
на форма на резултати от национално външно оценяване,
обучение
3) п рофесио - държавни зрелостни изна лно обу че- пити и/или държавен
ние по модули изпит за професионална
квалификация
4) от валиди- 4) установени резултати
ране на про- от неформално обучеф е с и о н а л н и ние и самостоятелно
зна н и я, у ме - учене – признати комния и компе- петентности
тентности

50 години

електронен/
хартиен

3-62/
ЕР

21. Личен картон/
лично образователно дело

1) 3-51;

2) 3-48;

3) 3-52;

4) 3-50В/
ЕР

С Т Р.

16

1

2
Протоколи
за
22.
доп ускане до
изпити:
1) Протокол за
доп ускане на
учениците до
изпити за промяна на оценка;
2) Протокол за
доп ускане на
учениците до
държавни зрелостни изпити
и за придобиване на средно
образование
и/или до държавен изпит за
п р и д о б и в а н е
на профес ио
нална квалификация
23. Протоколи за
провеждане на
изпити:
Пр о т око л з а
дежурство при
провеждане на
писмен изпит
24. Протоколи за
р е з ул т ат и о т
изпити:
1) Протокол за
р е з у л т ат а о т
писмен, устен
и ли п рак т ически изпит

ДЪРЖАВЕН
3

4
училища

3-79А/
ЕР

3-79/
ЕР

ВЕСТНИК

5
6
доп ускане до 1) номер и дата на произпит
токола; учебна година;
сесия; дата на провеждане на заседанието;
№ и дата на заповед
та за назначаване на
комисията; състав на
комисията;
2) номер по ред; клас;
т ри т е имена на у ченика; заявени изпити;
д ърж а вн и з р е ло с т н и
изпити и държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация

училища
3-82/
ЕР

БРОЙ 50
7
50 години

8
електронен/
хартиен

5 години

електронен/
хартиен

50 години

електронен/
хартиен

и н ф о р м а ц и я учебен предмет; учебна
за провеждане година; сесия; форма на
на изпит
обучение; вид на изпита; група; клас; дата на
провеждане на изпита;
тема/модул
училища

3-80/
ЕР

1) р е з у л т а т
на у ченика,
определен от
изпитната комисия

2) Протокол за
удостоверяване на завършен
гимназиа лен
етап

3-84/
ЕР

2) издаване на
удостоверение
за завършен
гимназиа лен
етап

3a) Протокол
з а р е з у л т ат и
от държавнит е зрелос т н и
изпити

3-81/
ЕР

3б) Протокол
з а р е з у л т ат и
от изпити за
придобиване
на средно образование от
държавните
зрелостни изпити, държавен изпи т за
придобиване
на професионална квалификация

3-81Б/
ЕР

3а) резултати
на учениците
от училището
о т д ърж а в ен
зрелостен изпит по даден
учебен предмет
3б) окончателни резул тати
на учениците
от училището
от държавните зрелост ни
изпити и държавен изпит за
при добиване
на професионална квалификация

1) учебен предмет/обща
годишна оценка; учебна година; сесия; клас;
вид на изпита; форма
на обу чение; дата на
провеждане на изпита;
номер на изпитния билет/номер на темата;
индивидуални оценки
и обща оценка, определена от членовете на
комисията
2) решение на комисията за издаване на
удостоверение за завършен гимназиален етап;
пореден номер; к лас;
лични данни на ученика
3а) държавен зрелостен изпи т по у чебен
предмет; успешно и неуспешно положили държавния зрелостен изпит
ученици – резултати
3б) резултати от държавните зрелостни изпити; успешно положили държавни зрелостни изпити, държавен
изпит за придобиване
на професионална квалификация и неуспешно
положили държавните
зрелостни изпити

БРОЙ 50
1

2
4) Протокол за
придобиване
на професионална квалификация

ДЪРЖАВЕН
3
3-81В/
ЕР

4

25. Регистрацион
на книга за издадените документи за завършена степен на
образование и
за придобита
професионална к ва лифи
кация

3-78/
ЕР

училища,
РУО

26. Регистрацион
на книга за
издадените
дубликати на
документи за
завършена
степен на образование и за
придобита професионална
квалификация

3-73/
ЕР

училища,
РУО

27. Регистрацион
на книга за издадените удостоверения

3-78А/
ЕР

ДГ,
училища,
РУО

28. Регистрацион
на книга за
издадените
дубликати на
удостоверения

3-78Б/
ЕР

ДГ,
училища,
РУО

ВЕСТНИК

5
4) окончателни резул тати
на учениците
от училището
о т изпи та за
при добиване
на професионална квалификация
регист риране
на изда ден ите документи
за завършена
степен на образование и
професионална квалификаци я и свидетелства за правоспособност,
удостоверения
за г им назиален етап, вкл.
и документите
за валидиране
регист риране
на д убликати, вкл. и на
дубликати на
документи за
валидиране

регист риране
н а у до с т ов е рения за: задължително
п р ед у ч и л и щно обра зование; завършен
к л а с; з а в ъ р шен нача лен
етап на основно образование, вкл. и
удостоверения
за валидиране
регист риране
на дубликати
н а у до с т ов е рения, вкл. и
дубликати на
удостоверения
за валидиране

С Т Р. 1 7

6
4) резултати от изпита
на успешно и неуспешно положили държавен
изпит за придобиване
на професионална квалификация

7

8

номер по реда на издаване на документа;
регистрационен номер
по ред за годината на издаване; дата на регист
риране; лични данни
за ученика; форма на
обу чение; вид подготовка; серия и номер
на документа; подпис
на притежателя; данни
за издаден д убликат:
дата на издаване, серия
и номер на документа
(за всеки вид документи
се води отделна книга)
номер по ред на издаване
на дубликата; регистрационен номер по ред за
годината на издаване на
дубликата; дата на регистриране на дубликата;
лични данни на ученика;
вид на издавания дубликат; серия; номер на
бланката на дубликата;
вид подготовка; форма
на обучение; серия, номер на бланката на оригинала на документа;
регистрационен номер
на оригиналния документ; дата на издаване
на оригинала; подпис на
лицето при получаване
на дубликата
пореден регистрационен номер; регистрацио
нен номер за годината;
дата на издаване; лични данни на ученика;
клас/група, форма на
обучение или серия и
фабричен номер (ако е
приложимо); подпис на
получателя (родителя/
настойника)

50 години

електронен/
хартиен

50 години

електронен/
хартиен

50 години

електронен/
хартиен

номер по ред на издаване на дубликата;
регистрационен номер
по ред за годината на
издаване на дубликата;
дата на регистриране
на д убликата; ли чни
данни на ученика; вид
на издавания дубликат;
данни за оригинала на
документа; подпис на
лицето при получаване
на дубликата

50 години

електронен/
хартиен

*МКБППМН – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.“

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

§ 9. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3 думите „(идентифициране по ЕГН/ЛНЧ)“ се заличават.
§ 10. Приложение № 4 към чл. 31 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 31
№

1

Вид документ

Ном.
номер

Институции

Предназначение
на документа и
права, които
предоставя

2

3

4

5

За всички документи

у дос т оверя ва завършено предучилищно образование

Съдържание на
информацията,
отразена в основни
реквизити *

Подпис,
печат

6

7

Формат за
издав ане,
защита
8

данни за институция
та, лични данни на
детето или ученика

попълва се
в електро
нен вид,
издава се
в хартиен
вид

готовност за постъп- директор,
ване в първи клас в печат
съответствие с очак
в а н и т е р е з у л т ат и ,
определени в ДОС
за предучилищното
образование;
препоръки за допълнителна подкрепа за
личностно развитие

хартия с
воден знак
(ХВЗ)

1. Удо с т овер е ние за задължително пред
училищно
образование

3-19

детски градини (ДГ),
училища с
подготвителна група

2. Удо с т овер е н ие за п реместване
на дете от
задължит ел но п ред
училищно
образование

3-97

ДГ,
п р е м е с т в а н е/з а училища с п исва не в д ру г а
п о д г о т в и - институция
телна група

вид организация; пе- учители, дириод на посещение ректор, печат
в група за задължително предучилищно
образование

освободен
от графичен дизайн
(ОГД)

3. Удо с т овер е ние за завършен клас
от началния
е т а п на о сновното образование
(п ъ р ви /в т о ри/трети)

3-23

училища

удостоверява последен успеш но
завършен клас;
дава право за продължаване на обучението в следващ
клас

форма на обучение; класен ръкогодина на завърш- водител, диване;
ректор, печат
резултати от обуче
нието

ХВЗ

4. Удо с т овер е ние за завършен начален
е т а п на о сновно образование

3-25

училища

у дос т оверя ва зав ършен н ач а лен
етап; дава право
за продължаване
на обу чен ие т о в
прогимназиа лен
е та п на основно
образование

форма на обучение; класен ръкогодина на завърш- водител, диване; резултати от ректор, печат
обу чението; резултати от национално
външно оцен яване
(Н ВО); с ъ о т в е т но
ниво от Националната квалификацион
на рамка (НКР) и от
Европейската квалификационна рамка
(ЕКР)

ХВЗ

5. Удо с т овер е н ие за п реместване на
ученик

3-96

училища

п р е м е с т в а н е/з а - форма на обучение; директор,
п исва не в д ру г о резултати от обуче- печат
училище
нието

ОГД

6. Удо с т овер е ние за завършен клас

3-103

училища

у дос т оверя ва за- форма на обучение; директор,
вършен клас; дава резултати от обуче- печат
п ра во на у чен и- нието
ците със СОП за
продължаване на
обучението в VIII
или XI клас и за
професионално
обучение

ХВЗ

БРОЙ 50
1

2

ДЪРЖАВЕН
3

4

ВЕСТНИК

5

6

С Т Р. 1 9
7

8

7. С в и д е т е л ство за основно образование

3-30

училища

у дос т оверя ва завършено основно
образование; дава
право за продължаване на обучен и е т о в с л ед в ащата степен на
образование и на
обучение за придобиване на професиона л на к валификация

серия и номер; форма
на обучение; резултат и о т обу чен ието; съответно ниво
от НКР и от ЕКР;
резултати от НВО,
вкл. ниво от Общата
европейска езикова
рамка (ОЕЕР)

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

документ
с фабрична номе
рация
(ДФН)
ХВЗ
баркод

8. С в и д е т е л ство за основно образование

3-20

училища

у дос т оверя ва завършено основно
образование за
ученици, обучавани преди учебната
2018/2019 година;
дава право за
продължаване на
обучението в следващата степен на
образование и на
обучение за придобиване на професиона л на к валификация

серия и номер; форма на обучение; общ
успех (ако е приложимо); резултати от
обучението по учебни предмети по раздели от училищния
учебен план

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ
баркод

9. Дубликат на
свидетелство
за основно
образование

3-30а

училища

у дос т оверя ва завършено основно
образование; дава
право за продължаване на обучен и е т о в с л ед в ащата степен на
образование и за
обучение за придобиване на професиона л на к валификация

с ери я и номер на
дубликата и на ориг и н а л а; ф орма н а
обучение; резултати
от обучението; съответно ниво от НКР
и от ЕКР; резултати
от НВО, вкл. ниво
от ОЕЕР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ

10. Удо с т овер е ние за завършен първи
гимназиален
етап на средно образование

3-31

училища

у дос т оверя ва завършен гимназиа лен етап; дава
право за продължаване на обучениет о във вт ори
гимназиален етап
на средно образование и обучение
за придобиване
на професионална
квалификация

с е р и я и н о м е р ; директор,
снимка; форма на печат
обу чение; резултат и о т обу чен ие т о;
съответно ниво от
НКР и от ЕКР; рез у л т а т и о т Н В О,
вкл. ниво от ОЕЕР
и ниво от Европейската референ т на
рамка за дигиталните компетентности
(ЕРРДК)

ДФН
ХВЗ

11. Дубликат на
удостоверение за завършен първи
гимназиален
етап на средно образование

3-31а

училища

у дос т оверя ва завършен първи гимназиален етап;
дава право за продължаване на обучението във втори
гимназиален етап
на средно образование и обучение
за придобиване
на професионална
квалификация

серия и номер на дуб- директор,
ликата и оригинала; печат
снимка; форма на
обучение; резултати
от обучението; съответно ниво от НКР
и от ЕКР; резултати
от НВО, вкл. ниво
от ОЕЕР и ниво от
ЕРРДК

ДФН
ХВЗ
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12. Удо с т овер е ние за завършен втори
гимназиален
етап на средно образование

3-32

училища

у дос т оверя ва завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване на професиона лна к ва лификация

серия и номер; снимка; форма на обучение; резултати от
обучението; съответно ниво от НКР и
от ЕКР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ
баркод

13. Дубликат на
удостоверение за завършен втори
гимназиален
етап на средно образование

3-32а

училища

у дос т оверя ва завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване на професиона лна к ва лификация

серия и номер на дубликата и оригинала;
снимка; форма на
обучение; резултати
от обучението; съответно ниво от НКР
и от ЕКР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ

14. Д и п лома за
средно образование

3-44

училища

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованиет о и ли
за обу чение за
придобиване на
професионална
квалификация

серия и номер; снимка; форма на обучение; резултати от
обучението; държавни зрелостни изпити;
общ успех; съответно
ниво от НКР и от
ЕКР

училищна
зрелостна
комисия,
директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ
баркод

15. Приложение 3-44.4 училища
към диплома
за средно образование

неразделна част от
дипломата/дубликата на дипломата
за средно образование за ученици,
обучавани в бълг ар с к и у ч и л и щ а
п ри услови я та и
по реда на междуправителствени
спогодби и споразумения

данни за дипломата/д убликата; реквизити съгласно
дог оворенос т и т е в
двустранните споразумения; основание
за издаване на приложението

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ХВЗ
баркод
ОГД

16. Дубликат на
дип лома за
средно образование

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованиет о и ли
за обу чение за
придобиване на
професионална
квалификация

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма на
обучение; резултати
от обучението; държавни зрелостни изпити; съответно ниво
от НКР и от ЕКР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ

17. Приложение
училища
към дипломата за средно
образование
на чужд език
на:
английски
3-44.1
немски
3-44.2
френски
3-44.3

за образователна с ери я и номер на
и/или трудова мо- дипломата/дубликабилност
та; снимка; форма на
обучение; придобито
средно образование;
п р о ф и л /с п е ц и а л ност/професия; общ
успех; съответно ниво
от НКР и от ЕКР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ОГД

18. Удо с т овер е ние за п ро фесиона лно
обучение

у дос т оверя ва завършено професио
нално обучение; за
придобиване на
квалификация по
част от професия,
за актуализиране
или разширяване
на професионална
квалификация

председател
на изпитната
комисия,
директор,
печат

ХВЗ

3-44а

3-37

училища

училища
ИПО

професия; специалност; форма на обучение; резултати от
обучението; съответно ниво от НКР и
от ЕКР
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19. С в и д е т е л ство за професиона лна
к ва лификация

3-54

училища
ИПО

удостоверява придобита професионална квалификация, не дава право
за продължаване
на образованието

серия и номер; снимка; форма на обучение; професия, специалност; резултати
от обучението; съответно ниво от НКР
и от ЕКР

председател
на комисията; директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб/
печат

ДФН
ХВЗ

20. Дубликат на
свидетелство
за професионална квалификация

3-54а

училища
ИПО

удостоверява придобита професионална квалификация, не дава право
за продължаване
на образованието

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; форма
на обучение; срок на
обучение; професия,
специалност; резултати от обучението;
съответно ниво от
НКР и от ЕКР

директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб/
печат

ДФН
ХВЗ

21. Е в р о п е й с к о
п ри ложен ие
към свидетелство за
професионална квалификация

-

училища
ИПО

допълва информацията в свидетелството;
за трудова мобилност

придобити знания и директор,
умения от професи- печат
онално образование
и обучение

22. С в и д е т е л ство за правоспособност

3-114

училища
ИПО

удостоверява при- снимка; основание – директор,
добиване на пра- нормативен акт; пра- печат
в о с п о с о б н о с т ; воспособност
не дава право за
продължаване на
образованието

23. С в и д е т е л ство за правоспособност
по заваряване

3-116

ИПО
удостоверява праи училища воспособнос т по
заваряване; не дава
право за продължаване на образованието

24. Удо с т овер е ние за валидиране на
компетентности по учебен
п редмет за
един или няколко класа

-

училища

дава право за изда- учебен предмет/мо- директор,
ване на документ дул; клас; вид и ре- печат
за завършен клас, зултат от изпита
етап или степен

ОГД

25. Удо с т овер е ние за валидиране на
компетентности по учебен предмет,
невключен в
дипломата за
средно образование

3-102

училища

дава право за
включване на
оценката в балообразуването при
кандидатстване
във висше училище

учебен предмет; вид
и резултат от изпита; данни за дипломата на ученика и
удостоверението за
призн аване на средно образование (ако
е приложимо)

ХВЗ

26. Удо с т овер е ние за валидиране на
компетентности за клас
от основната
степен на обра з ов а н ие/
п ърви г имназиален етап

-

училища

дава право за продължаване в следващ к лас или за
обучение за придобиване на професиона л на к валификация

клас; учебни предме- директор,
ти/модули; резулта- печат
ти, вкл. и от изпитите
на лица, навършили
16 години и преминали курс по чл. 169
от ЗПУО

снимка; данни за изпита; вид на изпитването; приложение/
индекси

председател
на изпитната
комисия,
директор,
печат

училищна
комисия,
директор,
пълномощник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб

ОГД

-

-

ОГД
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дава право за
п р од ъ л ж а в а не в
следващ етап на
у ч и л и щ но т о о б разование или за
обучение за придобиване на професиона л на к валификация

у ч е б н и п р ед м е т и ;
резултати, вкл. и от
изпи т и те на лица,
навършили 16 години
и преминали курс по
чл. 169 от ЗПУО

директор,
печат/печат
с държавния
герб за основно образование; пълномощник (ако
е приложимо)

ДФН
ХВЗ
баркод

28. Дубликат на 3-27аВ училища
удостоверение за валидиране на
компетентности за начален или първи
гимназиален
етап/основна
степен на образование

д а в а п р а в о з а с ери я и номер на
п р од ъ л ж а в а не в дубликата и на орис р ед н ат а с т епен гинала; резултати
на образование
и л и за обу чение
за придобиване
на професионална
квалификация

директор,
печат/печат
с държавния
герб за основно образование

ДФН
ХВЗ

29. С в и д е т е л ст во за валидиране на
професионална квалификация

училища
ИПО

удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право
за продължаване
на образованието

серия и номер, снимка; призната степен;
п рофеси я код №;
специалност код №;
резултати от държавен изпит; признати знания; умения
и компетентности;
съответно ниво от
НКР и от ЕКР

председател
на комисията, директор,
печат с държавния герб/
печат;
пълномощник (ако е
приложимо)

ДФН

30. Дубликат на 3-54аВ училища
свидетелство
ИПО
за валидиране на професиона лна
к ва лификация

удостоверява придобиване на квалификация по професия; не дава право
за продължаване
на образованието

серия и номер на дубликата и на оригинала; снимка; призната
степен; професия код
№; специалност код
№; резултати от държавните изпити; признати знания; умения
и компетентности;
съответно ниво от
НКР и от ЕКР

председател
на комисията, директор,
печат с държавния герб/
печат; пълномощник (ако
е приложимо)

ДФН

31. Удо с т овер е ние за вали
диране на про
фесиона лна
к ва лификация по част
от професия

3-37В

училища
ИПО

удостоверява квалификация по част
от професията; не
дава право за продължаване на образованието

п ризнат и знани я,
умения и компетентности; професия код
№; специалност код
№; резултати

председател
на комисията, директор,
печат

ХВЗ

32. Уч е н и ч е с к а
лична карта

3-71

училища

и д е н т и ф и ц и р а - снимка; адрес; клас; класен ръне на у ченика и учебна година
ководител,
и нс т и т у ц и я т а , в
директор,
която се обучава
печат
през съответната
учебна година

33. Уч е н и ч е с к а
книжка

3-85

училища

отразяване на тек у щ и я , с р оч н и я
и годишния успех
и отсъствията за
една учебна година
на ученик от IV до
XII клас;
у дос т оверя ва завършен клас – от
IV до XII

3-27В

3-54В

4
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27. Удо с т овер е ние за валидиране на
компетентности за начален или първи
гимназиален
етап/основна
степен на образование

3

ВЕСТНИК

училища

снимка; адрес; подпис на родител/
настойник; у чебни
предмети/модули и
у чители; седмично
разписание; резултати от обучението;
информация за поведението на ученика;
права и задължения
на ученика

7

класен ръководител,
директор,
печат

8

-

холограмен стикер
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1
2
34. Уч е н и ч е с к а
книжка за задочна форма
на обучение

3
3-49

4
училища

35. Бележник за
кореспонденция

-

училища
ЦСОП

36. Д и п лома за
средно образование

3-34

училища

37. Приложение
към диплома
за средно образование

3-34.1

училища

38. Удо с т овер е ние за завършен гимназиален етап

3-22

училища

39. Дубликат на
удостоверение за завършен гимназиален етап

3-22а

училища

40. Приложение
към удостоверение за
завършен
гимназиален
етап

3-22.1

училища

41. Д и п лома за
средно образование

3-42

училища

ВЕСТНИК

5
вписване на резултатите от изпитите
по учебни предмети/модули, проведени в изпитните
сесии за целия курс
на обучение
кореспон денц и я
меж д у образователната инстит уция и родителите/
настойниците на
учениците от I до
III клас
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за
обучение за придобиване на професиона лна к ва лификация
при недостиг в дипломата на място
да бъдат вписани
вси чк и мод ули,
изучавани по учебен план
у дос т оверя ва завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване
на професионална
квалификация
у дос т оверя ва завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване
на професионална
квалификация
п ри недос т и г на
място в удостоверението да бъдат
вписани вси чк и
изучавани по учебен план у чебни
предмети/модули
за професионална
подготовка, както
и за вписване на
резултатите от обучението по индивидуални програми
за ученици със специални образователни потребности
удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованиет о и ли
за обу чение за
придобиване на
професионална
квалификация

С Т Р. 2 3

6
снимка; учебен план;
профил, професия,
специалност; учебен
предмет/модул; резултати от обучението по сесии; годишна
оценка
текуща информация
за: личностно развитие, процеса на обучение и постигнатите
резултати от ученика

7
класен ръководител,
директор,
печат

8
-

класен ръководител,
директор,
печат

електронен/хартиен
ОГД

серия и номер; снимка; форма на обучение; резултати от
обучението; държавни зрелостни изпити

училищна
зрелостна ко
мисия, директор,
печат с държавния герб,
пълномощник (ако е
приложимо)

данни за дипломата/ директор,
дубликата; резултати пълномощот обучението
ник (ако е
приложимо),
печат с държавния герб
серия и номер; сним- директор,
ка; форма на обу- пълномощчение; резултати от ник (ако е
обучението
приложимо),
печат с държавния герб
серия и номер; сним- директор,
ка; форма на обу- пълномощчение; резултати от ник (ако е
обучението
приложимо),
печат с държавния герб
данни за удостове- директор,
рението/дубликата; пълномощрезултати от обуче- ник (ако е
нието
приложимо),
печат с държавния герб

серия и номер; снимка; форма на обучение;
резултати от обучението;
р е з ул т ат и о т д ър жавни и зрелостни
изпити

зрелостна
комисия, директор, пълномощник
(ако е приложимо),
печат с държавния герб

ДФН
ХВЗ
баркод

ХВЗ
баркод

ДФН
ХВЗ

ДФН
ХВЗ

ХВЗ

ДФН
ХВЗ

С Т Р.
1
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3

4

5

6

7

8

42. Удо с т овер е ние за п ро ведено обучение по българск и ези к
и литература,
история и цивилизации и
география и
икономика

-

организации/институции
по чл. 297,
ал. 1 от
ЗПУО

у дос т оверя ва завършено обучение
по реда на чл. 165,
ал. 2 от ЗПУО по
български език и
литература, история и цивилизации
и география и икономика;
дава право на освобож да ва не о т
приравнителни
изпити по тези
у чебни предмети
при продължаване
на обу чен ие т о в
България

учебните предмети
и к ласа, за кой т о
е проведено обучението; резултати от
обучението

43. С п р а в к а з а
резултати от
обучението

-

училища

образователна и/ общ успех в дипло- директор,
и ли т ру дова мо - мата за средно обра- печат
билност
зование за учебната
2002/2003 г.,
резултати от обучението

ОГД

44. Удо с т овер е ние за приз
нат завършен
гимназиален
етап/ средно
образование
и /и л и п р о фесиона лна
к ва лификация

-

РУО

образователна и/
и ли т ру дова мо билност;
право за продължаване на образованието

признат гимназиа председател
л е н е т а п /с р е д н о на комисията,
образование и/или печат
професионална квалификация; оценки,
приравнени към шес
тобалната система

ОГД

45. Удо с т овер е ние за приз
нат у чебен
с р ок , к л ас/
класове или
основно об разование

-

РУО

образователна и/ признат учебен срок/ председател
и ли т ру дова мо - клас/класове/основ- на комисията,
билност
но образование; при- печат
равнителни изпити;
оценки, приравнени
к ъм шес т оба лната
система

ОГД

46. Уверение

-

РУО

кандидатстване за признат клас, гим- председател
п р и д о б и в а н е н а назиален етап или на комисията,
п ра воспособнос т средно образование печат
за управление на
МПС

ОГД

подпис на
учителя и
ръководителя
на издаващата организация/инсти
туция;
печат

ОГД

*Резултати от обучението са: оценки по учебните предмети, изучавани по училищния учебен план/индивидуална учебна програма, хорариум учебни часове и общ успех (ако е приложимо).“

§ 11. В приложение № 5 към чл. 51, ал. 2 думите „л.к. № …/изд. … на …“ се заличават.
§ 12. В приложение № 6 към чл. 52, ал. 1 таблица № 4 се изменя така:
Налични бланки на дубликати от предходни отчетни периоди
Година Номенклатурен №

„Таблица № 4

Наименование на
дубликата

Брой

Серия

Описание на фабричните номера
на наличните дубликати

4

5

6

Х

Х

1

2

3

Х

Х

Общо налични

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. (1) От учебната 2018/2019 г. дневниците, посочени в приложение № 2, може да
се водят в хартиен и/или в електронен вид.
(2) Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на
дневниците в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на
цялата информация, отразена в реквизитите
на хартиения вариант. След внедряване на
електронните раздели за дневниците от модул
„Документи за дейността на институцията“ на
НЕИСПУО софтуерните продукти за водене
на дневниците в електронен вид трябва да
осигуряват съвместимост с НЕИСПУО.
(3) Документите по ал. 2 се разпечатват
по реда на чл. 40 и се съхраняват съгласно
сроковете, описани в приложение № 2.
(4) Електронното водене на дневниците се
осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
5570

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне
на средства от Национален фонд „Култура“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92
от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 41 от 2015 г. и
бр. 5 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 3 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) предложените за финансиране проекти
и размера на финансирането със средства от
фонда;
б) непредложените за финансиране проекти
поради недостиг на средства;“.
§ 2. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет обсъжда протокола по чл. 9, ал. 3, като с решението си
определя окончателно проектите, спечелили
конкурса, и размера на тяхното финансиране.“
§ 3. В чл. 11 думите „и писмено се съобщава на кандидата в тридневен срок“ се
заличават.
Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
5617

ВЕСТНИК
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към
състава и структурата на собствения капитал
(капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни
средства на дружеството и на управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; доп.,
бр. 19 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2006 г.;
изм., бр. 94 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за
изискваният а към състава и структурата на
собствения капитал (капиталовата база) на
пенсионноосигурителното дружество, към
неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и
на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. структурата и съдържанието на оздра
вителната програма за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) в съответствие с изискванията на Кодекса за социално
осигуряване;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 3. В чл. 3 ал. 4 се отменя.
§ 4. След чл. 4 се създава раздел IIа с чл. 4а:
„Раздел IIа
Изисквания към структурата и съдържанието
на оздравителната програма на пенсионно
осигурителното дружество
Чл. 4а. Оздравителната програма за привеждане на собствения капитал (капиталовата
база) на пенсионноосигурителното дружество
в съответствие с чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване задължително съдържа:
1. раздел относно текущото финансово
състояние на дружеството, включващ:
а) баланс на дружеството към датата на
изготвяне на оздравителната програма;
б) анализ на финансовото състояние на
дружеството и на причините, довели до нарушаване на чл. 121в, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване;
в) размер на необходимите допълнителни
средства за достигане на собствения капитал
(капиталовата база) до размера по чл. 121в,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
2. раздел относно планираните мерки за
привеждане на собствения капитал (капиталовата база) на дружеството в съответствие
с изискването по чл. 121в, ал. 4 от Кодекса
за социално осигуряване, включващ:

С Т Р.
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а) срок за привеждане на собствения капитал (капиталовата база) на дружеството в
съответствие с изискването по чл. 121в, ал. 4
от Кодекса за социално осигуряване;
б) конкретните мерки и обосновка как с
тези мерки ще се постигне привеждане на
собствения капитал в съответствие с нормативните изисквания;
в) сроковете за осъществяване на мерките
по буква „б“;
г) звената и/или лицата, отговорни за изпълнение на мерките по буква „б“;
д) източниците на средствата за изпълнението на програмата;
3. раздел относно прогнозното финансово
състояние на дружеството, съдържащ:
а) прогнозна оценка на неговите приходи и разходи до изтичане на срока по т. 2,
буква „а“;
б) прогнозен баланс към края на срока по
т. 2, буква „а“;
4. номер и дата на решението на управителния орган, с което е приета оздравителната
програма.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по сметки или на депозит“
се заменят с „по влогове“;
б) точка 4 се заличава;
в) в т. 5 думите „чл. 176, ал. 1, т. 11“ се
заменят с „чл. 176, ал. 1, т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ликвидни парични средства са паричните средства във:
1. левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове;
2. други валути, в които са деноминирани
текущи задължения на пенсионноосигурителното дружество, в степента, в която са необходими за изпълнение на тези задължения.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разпоредбите на чл. 5,
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 5, ал. 1“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ликвидни парични средства са паричните средства във:
1. левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове;
2. други валути, в които са деноминирани
текущи задължения на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, в степента, в
която са необходими за изпълнение на тези
задължения.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В ликвидните средства не се включват
активи, по отношение на чието използване от
фонда за допълнително пенсионно осигуряване
съществува ограничение.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

ВЕСТНИК
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§ 7. В чл. 8 думите „заместник-председателя
на Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“ се заменят
с „Комисията за финансов надзор“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 8, т. 1 се
правят следните изменения:
1. На ред 1.9 думите „Разходи за бъдещи
периоди“ се заменят с „Предплатени разходи“.
2. На ред 4 думите „(р4.1 + р4.2 + р4.3
+ р4.4 + р4.5 + р4.6)“ се заменят с „(р4.1 +
р4.2 + р4.3 + р4.4 + р4.5)“.
3. На ред 4.1 думите „Парични средства
на каса“ се заменят с „Парични средства на
каса във:“.
4. След ред 4.1 се създават редове 4.1.1 – 4.1.5:
„4.1.1. левове
4.1.2. евро
4.1.3. щатски долари
4.1.4. швейцарски франкове
4.1.5. други валути“.
5. На ред 4.2 думите „Парични средства по
сметки в банки, които не са в производство
по несъстоятелност“ се заменят с „Парични
средства по сметки в банки, които не са в
производство по несъстоятелност, във:“.
6. След ред 4.2 се създават редове 4.2.1 – 4.2.5:
„4.2.1. левове
4.2.2. евро
4.2.3. щатски долари
4.2.4. швейцарски франкове
4.2.5. други валути“.
7. На ред 4.3 думите „Депозити с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една
година в банки, които не са в производство
по несъстоятелност“ се заменят с „Влогове с
остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една
година в банки, които не са в производство
по несъстоятелност, във:“.
8. След ред 4.3 се създават редове 4.3.1 – 4.3.5:
„4.3.1. левове
4.3.2. евро
4.3.3. щатски долари
4.3.4. швейцарски франкове
4.3.5. други валути“.
9. Ред 4.5 се заличава.
10. Ред 4.6 става ред 4.5 и в него думите
„чл. 176, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 176,
ал. 1, т. 1“.
11. На ред 5 думите „Текущи задължения“
се заменят с „Текущи задължения във:“.
12. След ред 5 се създават редове 5.1 – 5.5:
„5.1. левове
5.2. евро
5.3. щатски долари
5.4. швейцарски франкове
5.5. други валути“.
§ 9. В приложение № 2 към чл. 8, т. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието на справката думите
„чл. 7, ал. 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 4“.
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2. На ред 1 думите „(pl.l + pl.2 + pl.3 +
pl.4 + pl.5 + р1.6)“ се заменят с „(pl.l + pl.2
+ pl.3+pl.4 + pl.5)“.
3. На ред 1.1 думите „Парични средства
на каса“ се заменят с „Парични средства на
каса във:“.
4. След ред 1.1 се създават редове 1.1.1 – 1.1.5:
„1.1.1. левове
1.1.2. евро
1.1.3. щатски долари
1.1.4. швейцарски франкове
1.1.5. други валути“.
5. На ред 1.2 думите „Парични средства по
сметки в банки, които не са в производство
по несъстоятелност“ се заменят с „Парични
средства по сметки в банки, които не са в
производство по несъстоятелност, във:“.
6. След ред 1.2 се създават редове 1.2.1 – 1.2.5:
„1.2.1. левове
1.2.2. евро
1.2.3. щатски долари
1.2.4. швейцарски франкове
1.2.5. други валути“.
7. На ред 1.3 думите „Депозити с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една
година в банки, които не са в производство
по несъстоятелност“ се заменят с „Влогове с
остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една
година в банки, които не са в производство
по несъстоятелност, във:“.
8. След ред 1.3 се създават редове 1.3.1 – 1.3.5:
„1.3.1. левове
1.3.2. евро
1.3.3. щатски долари
1.3.4. швейцарски франкове
1.3.5. други валути“.
9. Ред 1.5 се заличава.
10. Досегашният ред 1.6 става ред 1.5 и в
него думите „чл. 176, ал. 1, т. 11“ се заменят
с „чл. 176, ал. 1, т. 1“.
11. На ред 2.3 д у ми те „Дру г и тек у щи
задължения“ се заменят с „Други текущи
задължения във:“.
1 2 . С лед р ед 2 . 3 с е с ъ з д а в ат р едов е
2.3.1 – 2.3.5:
„2.3.1. левове
2.3.2. евро
2.3.3. щатски долари
2.3.4. швейцарски франкове
2.3.5. други валути“.
Заключителни разпоредби
§ 10. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
с изключение на § 3, който влиза в сила в деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 11. Наредбата е приета с Решение № 567-Н
от 6 юни 2018 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
5618

ВЕСТНИК
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда
за определяне на минималната доходност
при управление на активите на фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване, за покриване на разликата до
минималната доходност и за формиране и
използване на резервите за гарантиране на
минималната доходност (обн., ДВ, бр. 110 от
2003 г.; попр., бр. 1 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 17 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г. и бр. 57
от 2007 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 4:
„4. освобождаване на средства от резерва
на пенсионноосигурително дружество.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) За целите на определяне на минималната доходност за всеки вид фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
по реда на чл. 193, ал. 2 и 3 от Кодекса за
социално осигуряване средната постигната
доходност се определя като средна претеглена
доходност.“
§ 3. В чл. 4, ал. 3 думите „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов
надзор“.
§ 4. В чл. 8 думите „чл. 193, ал. 10“ се
заменят с „чл. 193, ал. 11“.
§ 5. В чл. 12, ал. 2 думите „по чл. 11, ал. 2“
се заменят с „до минималната доходност“.
§ 6. В края на чл. 13 се поставя запетая
и се добавя „а когато средствата в неговия
резерв не са достатъчни – и от собствени
средства на дружеството“.
§ 7. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Размерът на собст вени те
средства, с които пенсионноосигурителното
дружество покрива разликата до минималната доходност в случаите по чл. 193, ал. 10 от
Кодекса за социално осигуряване, се определя
като разлика между размера на средствата по
чл. 10, ал. 1 и стойността, покрита от резерва
на фонда и от резерва на дружеството.
(2) Покриването на разликата по ал. 1 се
извършва чрез прехвърляне на средства от
дружеството към фонда в деня на покриване
на недостига до минималната доходност.“
§ 8. В чл. 14 думите „резерва на“ се заличават.
§ 9. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 15а:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

ОСВОБОЖ Д А ВА НЕ Н А СРЕДСТВА ОТ
РЕЗЕРВА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
Чл. 15а. (1) Когато средствата в резерва
на пенсионноосигурителното дружество надвишават 1 на сто от стойността на нетните
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активи на съответния фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, намалени със средствата на резерва по чл. 193,
ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, след
преизчисляване на размера на своя резерв
към предходния работен ден пенсионноосигурителното дружество може да вземе решение
за освобождаване на средства от него.
(2) Когато при преизчисляване на резерва по
реда на чл. 193, ал. 8 от Кодекса за социално
осигуряване се установи, че той надвишава 3
на сто от нетните активи на съответния фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигу ряване, намалени със средствата на
резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, в срок 5 работни дни от
преизчисляването пенсионноосигурителното
дружество взема решение за освобождаване
на необходимите средства от своя резерв за
привеждане на размера му в съответствие с
това ограничение.
(3) Размерът на средствата, които се освобождават от резерва на пенсионноосигурителното дружество, се посочва в решенията
по ал. 1 и 2. Те се вземат от управителния
орган на дружеството или от лицата, които
го управляват и представляват, съобразно
предвиденото в устава му.
(4) Освобож даването на средствата от
резерва се извършва в деня на решението по
ал. 1, съответно ал. 2.
(5) Пенсионноосигурителното дружество
представя в Комисията за финансов надзор
заедно със справката по чл. 9 решенията
по ал. 1 и 2 по електронен път, подписани
с квалифициран електронен подпис, или на
хартиен носител в оригинал или като заверено копие.“
§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 193, ал. 12“ се
заменят с „чл. 193, ал. 13“.
§ 11. В т. 5 от приложение № 2 към чл. 5,
ал. 2 и 3 и чл. 10, ал. 2 думите „заместникпредседател я на Комиси ята за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“ се заменят с „Комисията за финансов
надзор“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.
§ 13. Наредбата е приета с Решение № 568-Н
от 6 юни 2018 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Карина Караиванова
5619

ВЕСТНИК
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7271
от 1 юни 2018 г.

по административно дело № 2858 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – I колегия,
в съдебно заседание на дванадесети април
две хиляди и осемнадесета година в състав:
председател: Ваня Пунева, членове: Жанета
Петрова, Таня Куцарова, Мира Райчева, Аглика Адамова, при секретар Милка Ангелова
и с участието на прокурора Мери Найденова
изслуша докладваното от съдията Аглика
Адамова по адм. дело № 2858/2018 г.
Производството пред петчленен състав на
Върховния административен съд (ВАС) е по
реда на чл. 208 – 228 от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Димитър Михайлов Димитров от гр. Варна срещу
Решение № 643 от 16.01.2018 г. на четвърто
отделение на Върховния административен
съд по адм. дело № 3342/2017 г., с което е
отхвърлено оспорването на разпоредбата на
чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания.
Касаторът твърди, че решението е нищожно
и неправилно поради необоснованост и нарушение на материалния закон – касационни
основания по чл. 209, т. 1 и 3 от АПК. По
подробни аргументи за така заявените пороци
моли решението и оспорената разпоредба на
ППЗИХУ да бъдат отменени.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България, чрез процесуалния си
представител оспорва касационната жалба
и моли решението да бъде оставено в сила.
Претендира разноски.
Заинтересованата страна – министърът на
труда и социалната политика, чрез процесуалния си представител оспорва касационната
жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната
жалба. Намира решението на ВАС, тричленен
състав, за правилно и законосъобразно.
Настоящият петчленен състав на Върховния
административен съд констатира, че касационната жалба е подадена в законоустановения в чл. 211, ал. 1 от АПК 14-дневен срок
от съобщаване на решението от надлежна
страна по чл. 210, ал. 1 АПК, спрямо която
постановеният съдебен акт е неблагоприятен,
поради което е процесуално допустима.
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Разгледана по същество, се явява основателна.
С Решение № 643 от 16.01.2018 г. на четвърто отделение на Върховния административен
съд по адм. дело № 3342/2017 г. е отхвърлено
оспорването на разпоредбата на чл. 27, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ),
приет от Министерския съвет с ПМС № 343 от
17.12.2004 г. на основание законова делегация,
предвидена в чл. 9, ал. 6, чл. 13, ал. 5, чл. 25,
ал. 6, чл. 26, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 2,
чл. 31, чл. 42, ал. 12 (нова ал. 13), чл. 44, ал. 4
и чл. 52 от Закона за интеграция на хората с
увреждания. Оспорената разпоредба на чл. 27,
ал. 3 от ППЗИХУ е приета от Министерския съвет с ПМС № 153 от 26.06.2006 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания.
Съдът е приел, че подзаконовият нормативен акт е приет при спазване на процедурните
правила, предвидени в Закона за нормативните актове. Съдът е счел, че с чл. 27, ал. 1
от ППЗИХУ са определени размерът, редът
и условията за отпускане на интеграционната
добавка при съобразяване на изключващите
хипотези на чл. 27, ал. 2 от ППЗИХУ, както
и че с интеграционната добавка се осигурява
подкрепа на лицето с увреждане, като се допълват собствените му доходи и се покриват
допълнителни разходи за обучение. Изложени
са мотиви, че изискването на чл. 27, ал. 3 от
ППЗИХУ е съобразено със законовото такова
паричните средства, отпускани като интеграционна добавка, да покриват допълнителни
разходи, които лицето с трайно увреждане е
направило във връзка с участие в обучителни
курсове срещу заплащане, а обвързването
на изплащането на интеграционната добавка с изискване за представяне на документ,
който да удостоверява продължителността
на обучението, гарантира, от друга страна,
че с този документ ще се удостовери и фактът, че формата на обучение не попада в
изключващите хипотези на чл. 27, ал. 2 от
ППЗИХУ и е извън заложените в системата
на общообразователната подготовка. По тези
съображения и като е приел, че оспорената
разпоредба съответства на целта на закона,
тричленният състав на ВАС е отхвърлил
оспорването.
Обжалваното съдебно решение е валидно
и допустимо, но неправилно.
Не е налице касационно основание по
чл. 209, т. 1 АПК – нищожност на решението. Както тричленният състав е изложил
в мотивите си, съгласно чл. 132, ал. 2, т. 1
от АПК на Върховния административен съд
са подсъдни оспорвания срещу подзаконови
нормативни актове освен тези на общинските
съвети. Следователно решението е постанове-
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но от надлежен съдебен състав на Върховния
административен съд в кръга на правораздавателните му правомощия.
Налице е касационно основание по чл. 209,
т. 3 АПК – неправилно приложение на материалния закон. Правилно е установено, че
при приемане на оспорената разпоредба са
спазени изискванията на ЗНА. Правилникът за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания е приет от Министерския съвет
с ПМС № 343 от 17.12.2004 г. на основание
законова делегация, предвидена в чл. 9, ал. 6,
чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26, т. 1, чл. 28,
ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 12 (нова
ал. 13), чл. 44, ал. 4 и чл. 52 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Оспорената
разпоредба на чл. 27, ал. 3 от ППЗИХУ е
приета от Министерския съвет с ПМС № 153
от 26.06.2006 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектът е
внесен в Министерския съвет ведно с доклад
от министъра на труда и социалната политика,
одобрена финансово обосновка, съгласувателни становища и справка за отразяването им,
съобщение до средствата за масово осведомяване. Представен е и протокол от заседание на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания, на което е обсъден и приет
проектът на нормативния акт.
Разпоредбата на чл. 27, ал. 3 ППЗИХУ
обаче е незаконосъобразна.
Съгласно чл. 4 от ЗИХУ социалната интег
рация на хората с увреждания се осъществява
чрез различни държавни мерки и политики,
една от които е социално-икономическата
защита. В чл. 42 от ЗИХУ е предвидено, че
хората с трайни увреждания имат право на
месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно
степента на намалена работоспособност или
вида на и степента на увреждането. Законът
е регламентирал, че добавката е диференцирана и представлява парични средства,
които допълват собствените доходи и са
предназначени за покриване на допълнителни
разходи за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги, обучение,
балнеолечение и рехабилитационни услуги,
достъп на информация, наем на общинско
жилище, диетично хранене и лекарствени
средства. В закона е уредено – ал. 5 и 6 на
чл. 42, че добавката се отпуска въз основа на
молба на правоимащия или упълномощено от
него лице по предложение на комисията по
чл. 13, ал. 2 въз основа на социална оценка.
В ал. 13 на чл. 42 е регламентирано още, че
определянето на размера, условията и реда за
отпускане, прекратяване и възобновяване на
добавката по ал. 1 се уреждат в правилника
за прилагане на закона.
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Съгласно чл. 27, ал. 1 от ППЗИХУ месечна
добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на
лица с трайно намалена работоспособност или
с определени вид и степен на увреждане, които
имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми
на обучение извън заложените в системата на
общообразователната подготовка. Алинея 2 на
същата разпоредба определя случаите, в които
не може да се ползва тази добавка, а именно: 1. лицата, които се обучават в специални
училища; 2. лицата, включени в обучение по
реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Условието, което поставя оспорената ал. 3 от
чл. 27 от ППЗИХУ, е, че добавката се изплаща
след представяне на документ, удостоверяващ
продължителността на обучението.
Добавката съгласно чл. 33 ППЗИХУ се
отпуска със заповед на директора на дирекция
„Социално подпомагане“. В чл. 32 от ППЗИХУ
в последната му действаща редакция в сила
от 1.01.2018 г. е предвидено, че месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз
основа на заявление-декларация, към което
съгласно ал. 2, т. 2 на същия текст се прилага
документ, удостоверяващ продължителността
на обучението в случаите по чл. 27; в ал. 3
изрично е посочено, че документът се прилага: 1. към заявление-декларацията по чл. 11,
ал. 1, когато обучението е започнало преди
или в месеца на подаването му; 2. през месеца на започване на обучението в случаите,
когато то ще се провежда след осигуряване
на правото на месечна добавка по чл. 27.
Последната част на тази норма поражда резонния въпрос как административният орган
ще издаде заповед за отпускане на помощта,
преди да знае каква е продължителността на
обучението, доколкото добавката е месечна.
Нито оспорената разпоредба, нито законът,
нито други разпоредби на ППЗИХУ дават
отговор на този въпрос.
Обуславянето на отпускането на интеграционната добавка от доказване на необходимостта от нея чрез представяне на документ
за осъществяване на обучението и за неговата
продължителност действително съответства
на целта на закона. Проблемът е, че чл. 27,
ал. 3 ППЗИХУ поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане.
Изискването на чл. 27, ал. 3 не може да се
въвежда с подзаконов нормативен акт, след
като съгласно чл. 42, ал. 3 ЗИХУ Министерският съвет е компетентен да уреди с под
законов нормативен акт въпросите, свързани
с определянето на размера, условията и реда
за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката, но не и за
нейното изплащане. Извън посочената законова делегация и в противоречие с изискванията на закона разпоредбата на чл. 27, ал. 3

ВЕСТНИК
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ППЗИХУ предвижда, че добавката за социална интеграция за обучение се изплаща след
представянето на документ, удостоверяващ
продължителността на обучението.
Освен това нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или
длъжностно лице, пред които се представя
документът. Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването
за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда
въпроса кой ще извършва преценката на този
документ. По този начин се създава правна
несигурност относно дължимото от лицето и
от администрацията поведение. По логиката
на оспорената разпоредба помощта няма да
бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако
не се представи документът за продължителността на обучението.
Нито специалният закон, нито АПК предвиждат признатото с влязъл в сила админист
ративен акт притезание да не бъде изпълнявано поради нова и повторна преценка на
условия, подлежащи по принцип на преценка
преди самото издаване на административния
акт. Освен че не намира законово основание,
въведеното изискване затруднява съществено
правоимащите лица и на практика може да
доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт
помощ, още повече при предвидения в чл. 42,
ал. 12 ЗИХУ кратък срок за погасяване на
вземанията на лицата за месечни добавки за
социална интеграция – три месеца от края
на месеца, за който се отнасят.
Нещо повече, последните изменения на
ППЗИХУ в сила от 1.01.2018 г. изрично предвиждат в чл. 33, ал. 5, че директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед
за отпускане на месечна добавка за социална
интеграция по чл. 27 след представяне на документа, удостоверяващ продължителността
на обучението, дори и в хипотезата на чл. 32,
ал. 3, т. 2 ППЗИХУ. Независимо от явното
противоречие между чл. 33, ал. 5 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ППЗИХУ всички предпоставки за
отпускане на помощта следва да бъдат преценени към момента на издаване на заповедта
за това. Поради това ППЗИХУ не може да
предви ж да осъществяването на повторна
преценка за това, каква е продължителността
на обучението и дали тя е надлежно доказана
едва след издаване на заповед за отпускане
на помощта, и то при техническото действие
по нейното изплащане неизвестно от какъв
орган или длъжностно лице.
Освен на ЗИ Х У оспорената разпоредба противоречи и на общите принципи на
административния процес – съразмерност,
последователност и предвидимост – чл. 6 и
чл. 13 АПК. Административният акт и него-
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вото изпълнение не могат да засягат права
и законни интереси в по-голяма степен от
необходимото за целта, за която актът се издава. При липса на уредба и правила за реда
и начина на осъществяване на последваща
преценка за продължителността на обучението, едва след признаване на правото на
интеграционна добавка и от лице без определена законова компетентност, възможността
за такава преценка е от естество да засегне
това субективно право и неговото изпълнение
и е в противоречие с целта на закона.
По изложените съображения подадената
жалба е основателна, а обжалваното с нея
решение на тричленен състав на ВАС като
неправилно следва да бъде отменено. Вместо
него с настоящото съдебно решение следва
да бъде отменена оспорената разпоредба на
чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания.

ВЕСТНИК
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Воден от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 АПК Върховният административен съд,
петчленен състав – първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 643 от 16.01.2018 г. на
четвърто отделение на Върховния админист
ративен съд по адм. дело № 3342/2017 г. и
вместо това постановява:
Отменя разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 194 АПК.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
5609
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1094
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобря
вам кадастралната карта и кадастралните регис
три за неурбанизираната територия в землището
на с. Любча, община Доспат, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5391

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1095
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобря
вам кадастралната карта и кадастралните регис
три за неурбанизираната територия в землището
на с. Црънча, община Доспат, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5392
ЗАПОВЕД № РД-18-1096
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобря
вам кадастралната карта и кадастралните регис
три за неурбанизираната територия в землището
на с. Чавдар, община Доспат, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5393
ЗАПОВЕД № РД-18-1097
от 11 май 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Мездра, община Мездра,
област Враца.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 4.01.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и када
стър – Враца.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5394
ЗАПОВЕД № РД-18-1098
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Балканци, община Стражица,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5395
ЗАПОВЕД № РД-18-1099
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Асеново, община Стражица,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5396
ЗАПОВЕД № РД-18-1100
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Копаница, община Радомир,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5397
ЗАПОВЕД № РД-18-1101
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стефаново, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

тралната карта и кадастралните регистри за неур
банизираната територия в землището на с. Долн и
Раковец, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5398

5402

ЗАПОВЕД № РД-18-1102
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чуковец, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1106
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобря
вам кадастралната карта и кадастралните реги
стри за неурбанизираната територия в землището
на с. Извор, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5399

5403

ЗАПОВЕД № РД-18-1103
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Дебели лаг, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1107
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кондофрей, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5400

ЗАПОВЕД № РД-18-1104
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Долна Диканя, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5401

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1105
от 14 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас

5404

ЗАПОВЕД № РД-18-1108
от 15 май 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ка
дастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Сухиндол, община Сухин
дол, област Велико Търново – без територията,
за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповед на началника
на Службата по геодезия, картография и када
стър – Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните ре
гистри са приети с протокол от 30.11.2017 г.
на Службата по геодезия, картография и када
стър – Велико Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5405
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ЗАПОВЕД № РД-18-1109
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Млада гвардия, община Ветрино, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5406
ЗАПОВЕД № РД-18-1110
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Средно село, община Ветрино, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5407
ЗАПОВЕД № РД-18-1111
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бобораци, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5408
ЗАПОВЕД № РД-18-1112
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Владимир, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5409

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1113
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Драгомирово, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5410

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1114
от 15 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Бошуля, община Септември, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5411
ЗАПОВЕД № РД-18-1116
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Горна Диканя, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5645

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1117
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Жедна, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5646

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1118
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Житуша, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Негованци, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

5647

5651

ЗАПОВЕД № РД-18-1119
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Касилаг, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1123
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Николаево, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

5648

5652

ЗАПОВЕД № РД-18-1120
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кленовик, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1124
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Борнарево, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

5649

5653

ЗАПОВЕД № РД-18-1121
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кошарите, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1125
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Поцърненци, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

5650

ЗАПОВЕД № РД-18-1122
от 16 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

5654

ЗАПОВЕД № РД-18-1126
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Углярци, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долни Вит, община Гулянци,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

Изпълнителен директор:
М. Киров

5655

5659

ЗАПОВЕД № РД-18-1127
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам када
стралната карта и кадастралните регистри за неур
банизираната територия в землището на с. Червена
могила, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1131
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Дъбован, община Гулянци, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

Изпълнителен директор:
М. Киров

5656

5660

ЗАПОВЕД № РД-18-1128
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за кадастъра и имотния реги
стър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Бряговица, община
Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1132
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Искър, община Гулянци, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

Изпълнителен директор:
М. Киров

5657

ЗАПОВЕД № РД-18-1129
от 17 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам када
стралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Ви
ноград, община Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5658

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1130
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните

5661

ЗАПОВЕД № РД-18-1133
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Абланица, община Хаджидимово, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5662

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1134
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам када
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стралната карта и кадастралните регистри за неур
банизираната територия в землището на с. Блатска,
община Хаджидимово, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

тралната карта и кадастралните регистри за неур
банизираната територия в землището на с. Нова
Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5663

5667

ЗАПОВЕД № РД-18-1135
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Гайтаниново, община Хаджидимово, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1139
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Ново Лески, община Хаджидимово, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5664

5668

ЗАПОВЕД № РД-18-1136
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас
тралната карта и кадастралните регистри за неурба
низираната територия в землището на с. Илинден,
община Хаджидимово, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1140
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Ябълковец, община Ардино, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5665

5669

ЗАПОВЕД № РД-18-1137
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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.
Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1141
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Брест, община Гулянци, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5666

ЗАПОВЕД № РД-18-1138
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас

5670

ЗАПОВЕД № РД-18-1142
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
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одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гиген, община Гул янци,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Дрен, община Радомир, област
Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5671

5675

ЗАПОВЕД № РД-18-1143
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Дреатин, община Драгоман, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1147
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Друган, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5672

5676

ЗАПОВЕД № РД-18-1144
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Неделище, община Драгоман, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1148
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Прибой, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5673

5677

ЗАПОВЕД № РД-18-1145
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Цацаровци, община Драгоман, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1149
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Радибош, община Радомир, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

5674

ЗАПОВЕД № РД-18-1146
от 22 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотн ия регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо

5678

ЗАПОВЕД № РД-16-4
от 23 май 2018 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална кар
та и кадастрални регистри на урбанизираните
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ДЪРЖАВЕН

територии в землищата на с. Делян, с. Златуша,
с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско,
община Божурище, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадас
тралните регистри, е „Сървей груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, Община Божурище
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на запо
ведта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съот
ветствие с актовете за собственост.

5680

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Шияково, община Гулянци,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5682

5683

Изпълнителен директор:
М. Киров

5684

ЗАПОВЕД № РД-18-1151
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Милковица, община Гулянци, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5681

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1152
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1153
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Пещера, община Земен, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1150
от 23 май 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадас
търа и имотния регистър (ЗКИР), Решение № I-91
от 19.01.2009 г. на Бургаския окръжен съд, пос
тановено по административно дело № 14/2008 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за поземлени имоти с идентификатори
53045.501.512 и 53045.501.513, гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

5679
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1154
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадас
тралната карта и кадастралните регистри за неур
банизираната територия в землището на с. Водно,
община Стражица, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1155
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Горски Сеновец, община Стражица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5685

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1156
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за неурбанизираната територия в землището на
с. Беслен, община Хаджидимово, област Бла
гоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5686

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1157
от 23 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Копривлен, община Хаджидимово, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5687

Изпълнителен директор:
М. Киров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1715
от 5 юни 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол и протоколно решение № 5031 от
5.06.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на областния
управител на област Разград, представляващ: по
землен имот с идентификатор 61710.13.160, с площ
26 482 кв. м, намиращ се в гр. Разград, община
Разград, област Разград, ведно с построените в
него 7 сгради с идентификатори: 61710.13.160.1,
61710.13.16 0.2 , 61710.13.16 0. 3, 61710.13.16 0.4,
61710.13.160.5, 61710.13.160.6 и 61710.13.160.7.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5720

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 109
от 26 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 във
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) и плансхема за „Газификация на Ботевград“, подобект
„Връзка газопровод Скравена – ГРП Ботевград“,
касаещ газопроводно трасе с обща дължина
L=235 м, минаващо п рез позем лени имо т и
с и ден т ификатори 05815.301.319, 05815.301.1,

ВЕСТНИК
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05815.301.318, 05815.301.301 и 05815.27.605 по ка
дастралната карта и кадастралните регистри на
землище Ботевград.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури по ЗУТ.
За председател:
Р. Милчева
5603

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1084
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин
ският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2018 г. и открива процедура за приватизация
на общинск и неж илищен имот със стопан
ско предназначение, представляващ: поземлен
имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на
с. Райковци, заедно с построената в него сграда
с идентификатор 61861.501.22.1 – собственост на
Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредител
ни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
4. Възлага на общинската администрация
при актуализация на инвестиционната програ
ма на Община Велико Търново към обектите с
източник на финансиране от „Специален фонд
за инвестиции и дълготрайни активи“ да бъдат
включени обекти на територията на с. Райковци
на стойност до 30 % от постъпленията от про
дажбата на описания в т. 1 обект.
Председател:
В. Спирдонов
5697
РЕШЕНИЕ № 1085
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. 6 от Пра
вилника за дейността на ОбАП Общинският
съвет – гр. Велико Търново, изменя Решение
№ 974 от 22.02.2018 г. (ДВ, бр. 24 от 2018 г.), като
в мотивите се заличава текстът „решения № 284
от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) и № 1346 от
19.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.)“, вместо който
да се чете „решения № 1346 от 19.04.2007 г. (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.) и № 357 от 28.07.2016 г. (ДВ,
бр. 64 от 2016 г.)“ и в т. 1 на същото решение се
заличава текстът „Решение № 1346 от 19.04.2007 г.
(ДВ, бр. 38 от 2007 г.)“, вместо който да се чете
„Решение № 357 от 28.07.2016 г. (ДВ, бр. 64 от
2016 г.)“.
Председател:
В. Спирдонов
5698
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ОБЩИНА КНЕЖА

ОБЩИНА КРИЧИМ

РЕШЕНИЕ № 620
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 от
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, постъпило
искане с вх. № 25-111 от 23.05.2018 г. от Алекси
Христов Станков и решение на ЕСУТ при Община
Кнежа по т. 6 от протокол № 5 от 25.05.2018 г.
Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – пар
ц е л а р е н п л а н (П У П – П П ) – о ко н ч ат е л е н
проект за мреж ите на техническата инфра
структура извън границите на урбанизираната
територи я за изгра ж дане на „Външен елек
тропровод, захранващ съществуваща сграда в
П И 731059 “, с о б с т вено с т на А лекси Хрис
тов Станков, от новопредвиден трафопост в
ПИ 731083, м. Мерата в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.
2. Одобрява п редс та вената оценка за
п равото на п рокарване п рез имот и – об
щ и нс к а с о б с т в ен о с т, и з в ъ н г р а н и ц и т е н а
урбанизираната територия за изграждане на
„Външен електропровод, захранващ съществува
ща сграда в ПИ 731059“, собственост на Алекси
Христов Станков, от новопредвиден трафопост в
ПИ 731083, м. Мерата в землището на гр. Кнежа,
община Кнежа, област Плевен.
Сервитути на ел. провода: през ПИ 731055
с площ 2,804 дка – със засегната площ от сер
витута – 77,50 м 2 , и през ПИ 731056 с площ
1,255 дка – със засег ната п лощ о т серви т у
та – 34,47 м 2 .
Крайната пазарна цена за прокарване през
ПИ 730055 – полски път, е 178 лв. и през ПИ
731056 – пасище, мера – 28 лв., или обща стой
ност – 206 лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Кнежа да
организира изпълнение на решението по т. 2.
Председател:
К. Герговска
5601

ЗАПОВЕД № РД-02-09-181
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 310, ал. 5, чл. 319,
ал. 1, т. 1, чл. 320, ал. 1 и 3 и чл. 321 от ЗПУО
във връзка с чл. 26 от Наредбата за финанси
рането на институциите в системата на пред
училищното и училищното образование (приета
с ПМС № 219 от 5.09.2017 г., посл. изм. и доп.,
ДВ, бр. 31 от 2018 г.), чл. 15, ал. 1 и 3 от Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата на
училищното и предучилищното образование и в
изпълнение на Решение № 296, взето с протокол
№ 33 от 23.04.2018 г. на Общинския съвет – гр.
Кричим, нареждам:
1. Откривам Общински център за подкрепа
за личностно развитие със седалище: област
Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, и адрес
на управление: гр. Кричим, ул. Никола Петков
№ 11, считано от учебната 2018/2019 г.
2. Общинският център за подкрепа за лич
ностно развитие ще се помещава и ще извършва
дейност в сграда, намираща се в имот с кадастра
лен идентификатор 39921.503.403.1 по кадастрална
та карта и кадастралните регистри на гр. Кричим,
одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г.
на ИД на АГКК, актуван с Акт за публична об
щинска собственост № 35 от 25.02.1999 г., вписан
в Службата по вписванията – Пловдив, под № 79,
том 5, рег. № 1415/26.01.2005 г., административен
адрес: област Пловдив, община Кричим, гр. Кри
чим, ул. Никола Петков № 11.
3. Предмет на дейност на Общинския център
за подкрепа за личностно развитие: развитие на
интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
4. Утвърждавам обща численост на персонала
в Общинския център за подкрепа за личностно
развитие: 5,5 щатни бройки.
5. В съответствие с чл. 26 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование фи
нансирането на Центъра за подкрепа за личностно
развитие – гр. Кричим, ще се осъществява за
сметка на средства от държавния бюджет, евро
пейски фондове и програми и други приходи на
центровете за подкрепа за личностно развитие.
На основание чл. 29, ал. 2 от ЗПУО Общин
ският център за подкрепа за личностно развитие
придобива качеството на юридическо лице от
деня на обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед ще упражнявам лично.
Кмет:
Ат. Калчев
5546

РЕШЕНИЕ № 621
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, постъ
пило искане с вх. № 25-114 от 25.05.2018 г. от ЕТ
„Кранигел Игнат Пеловски – Красимир Пелов
ски“ и решение на ЕСУТ при Община Кнежа по
т. 7 от протокол № 5 от 25.05.2018 г. Общинският
съвет – гр. Кнежа, реши:
Одобрява частично изменение на общ устрой
ствен план на гр. Кнежа в обхват на ПИ 748074
с площ 5 дка, м. Трите декара в землището на
гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, соб
ственост на ЕТ „Кранигел Игнат Пеловски – Кра
симир Пеловски“, като се промени устройстве
ната зона от земеделска територия на предимно
производствена (Пп) с намерение разширяване
на собствената му съществуваща зърнобаза със
същите устройствени параметри.
Председател:
К. Герговска
5602

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 204
от 29 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
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земи Общинският съвет „Марица“ одобрява про
ект за подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) на кабелна линия 20 kV от
БКТП „Бултранспорт“ до нов БКТП в УПИ
10.38 – производствена и складова дейност, ПИ
№ 11845.10.16 и ПИ № 11845.10.17, местност Кара
топрак, по кадастралната карта на с. Войводиново
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър на
засегнатите от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
5604

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1119
от 27 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка
с чл. 205, т. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от ЗОС
Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява под
робен устройствен план – план за регулация и
застрояване за УПИ ІV-328, V-329 и VІ-330 в кв.
30 по ЗРП на с. Росен, като трите урегулирани
поземлени имота се обединят в един нов уре
гулиран поземлен имот УПИ ІV, отреден „За
детска градина“ (ПИ с проектен идентификатор
63029.501.9618), с площ 1145 кв. м при следните
параметри на застрояване: плътност на застро
яване – 30 %, Нmах=8 м, Кинт.=0,6 и мин. площ
за озеленяване – 40 %.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

5719

Председател:
Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 185
от 28 май 2018 г.
Във връзка със Заповед № 295 от 10.10.2016 г. на
областния управител на област Търговище за раз
решаване изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“,
с цел бъдещо развитие и свързаности с други
оператори и общински мрежи и обхват съгласно
представеното задание в общините Търговище и
Омуртаг, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ от
общинските администрации при община Търго
вище и община Омуртаг; извършено съобщаване
на изработения проект по реда на чл. 128, ал. 1
от ЗУТ със съобщение в „Държавен вестник“
(бр. 88 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.), констативни
протоколи, издадени от цитираните общини, че не
са постъпили от заинтересованите лица писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинските администрации, и постъпило в
областната администрация – Търговище, искане
с вх. № ТУ-01-02.10/28.03.2018 г. от „Телко Инфра
структури“ – ЕООД, София, ЕИК 203470007, със
седалище и адрес на управление: София, ул. Миле
Попйорданов № 18, ап. 6, представлявано от упра
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вителя Свилен Руменов Максимов, въз основа на
решение на Областния експертен съвет по устрой
ство на територията с протокол № 1/21.05.2018 г.
за разглеждане на проект на ПУП – ПП за обект
„Оптична кабелна линия Търговище – Омуртаг“
за съгласуване при условията на чл. 127, ал. 2 от
ЗУТ, в обхват: парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии и специализирана
план-схема за елементи на техническата инфра
структура към действащите ПУП на населените
места, както и представените съгласувателни
писма: изх. № 5626/26.10.2016 г., 2294/26.04.2018 г.
и ОА-161/17.05.2018 г. на РИОСВ – Шумен, по реда
на Закона за опазване на околната среда и Закона
за биологичното разнообразие и на основание
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от
ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – пар
целарен план за обект „Оптична кабелна линия
Търговище – Омуртаг“ в землищата на гр. Тър
говище, с. Лиляк, с. Пайдушко и с. Божурка,
община Търговище, и гр. Омуртаг, с. Презвитер
Козма и с. Беломорци, община Омуртаг, съгласно
приетите и одобрени графична и текстова част
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
Видно от документацията, има изготвени ре
гистри на имотите за всяко землище поотделно,
като са отразени засегнатите от трасето имоти,
дължина на трасето, площта на сервитута, соб
ственост, собственик и начин на трайно ползва
не. Приложени са и баланси на площите по вид
собственост и по начин на трайно ползване.
Възложител: „Телко Инфраструктури“ – ЕООД,
София, ЕИК 203470007, със седалище и адрес на
управление: София, ул. Миле Попйорданов № 18,
ап. 6, представлявано от управителя Свилен Ру
менов Максимов.
Проектант: инж. Диян Цонев Димитров с
удостоверение за пълна проектантска право
способност с рег. № 04741, включен в регистъра
на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране с протоколно решение на УС на
КИИП 15/1.04.2005 г. по части: геодезия, приложна
геодезия, вертикално планиране, трасировъчни
проекти и планове, планове за регулация.
Настоящият проект на ПУП – ПП премина
ва през територията на землищата на следните
населени места: гр. Омуртаг (ЕКАТТЕ 53535),
с. Беломорци (ЕК АТТЕ 03647) и с. Презвитер
Козма (ЕКАТТЕ 37811), община Омуртаг, област
Търговище, и гр. Търговище (ЕКАТТЕ 73626),
с. Лиляк (ЕКАТТЕ 43685), с. Пайдушко (ЕКАТТЕ
55201) и с. Божурка (ЕКАТТЕ 05030), община
Търговище, област Търговище.
На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ настоящата
заповед да се публикува на интернет страницата
на областната администрация – Търговище, в
тридневен срок от нейното издаване.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
по реда на чл. 215, ал. 1, изр. 1 и ал. 4 от ЗУТ
пред Административния съд – Търговище, чрез
областния управител на област Търговище.

5596

Областен управител:
М. Стайков
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42. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка
с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт про
цедури за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председа
тел на Окръжния съд – Перник – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – председа
тел на Районния съд – Дряново – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председа
тел на Районния съд – Дупница – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – председа
тел на Районния съд – Девня – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – предсе
дател на Районния съд – Ивайловград – свободна
длъжност.
1.6. Административен ръководител – предсе
дател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.7. Административен ръководител – председа
тел на Специализирания наказателен съд – сво
бодна длъжност.
1.8. Административен ръководител – председа
тел на Окръжния съд – Габрово.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Вис
шия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане; удос
товерение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата за
придобиване на имуществото и за наличието на
частен интерес по образец, утвърден от Пленума
на Висшия съдебен съвет; документи, удостове
ряващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и
други документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професионалните или нрав
ствените му качества.
5724
18а. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по про
фесионално направление: 2.1. Филология (Испанска
литература – XI – XVII век) – един; 3.8. Икономика
(Информационни технологии и системи и бази от
данни в икономиката) – един; 2.2. История и ар
хеология (Средновековна история – Европейският
Югоизток видян от Запада) – един; 2.2. История и
археология (Средновековна история – Миграции и
гранични общества) – един; 2.2. История и архео
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логия (Нова и най-нова обща история – История
на Русия) – един; 3.4. Социални дейности (Профе
сионално ориентиране и консултиране, Социална
работа със семейства) – един; 4.2. Химически
науки (Неорганична химия) – един; 4.2. Химиче
ски науки (Аналитична химия) – един; доценти
по професионално направление: 4.1. Физически
науки (Астрономия и астрофизика) – един; 4.1.
Физически науки (Оптика, спектроскопия, физи
ка на плазмата) – един; 2.1. Филология (Немски
език – приложно езикознание) – един; 3.1. Социо
логия, антропология и науки за културата (Етноло
гия – История на българската етнология) – един;
2.2. История и археология (Стара история и тра
кология – Географски информационни системи
(ГИС) в помощ на античната история) – един;
4.2. Химически науки (Органична химия – Ор
ганичен синтез и анализ) – един; 4.2. Химически
науки (Теоретична химия) – един; 2.1. Филология
(Английски език за комуникация в институциите
на ЕС – европейска и проектна терминология,
междукултурна компетентност) – един; 1.2. Педаго
гика (Специална педагогика – Логопедия) – един;
главни асистенти по професионално направление:
4.1. Физически науки (Ядрена физика) – един;
4.1. Физически науки (Обща физика) – един; 2.2.
История и археология (История на българските
средновековни манастири) – един; 2.1. Филология
(Терминология на институциите на ЕС – английски
език, културологични изследвания) – един; 4.2.
Химически науки (Фармакология) – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен
център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София
1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
5480
6. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием 2018/2019 г.
на редовни докторанти със стипендия: 3.8. Иконо
мика (ДП „Световно стопанство и международни
икономически отношения“), тема: „Създаване
на българска пазарна икономика като част от
единния европейски пазар“ – 1 място; 3.7. Ад
министрация и управление (ДП „Организация
и управление на извънпроизводствената сфера
(публична администрация)“), тема: „Модерни
зация на българските публични институции в
условията на национални кризи (1990 – 2013)“ – 1
място; 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (ДП „Семиотика“), тема: „Семиотични
изследвания на дигиталната култура: влиянието
на алгоритмите за филтриране на съдържание
върху смислообразуването при потребителското
изживяване“ – 1 място; 8.4. Театрално и филмово
изкуство (ДП „Театрознание и театрално изкуство“),
тема: „Архетипните сюжети в перформативните
жестове на съвременната политическа технология
и нейните опоненти“ – 1 място; 8.3. Музикално и
танцово изкуство (ДП „Музика“), тема: „Тонре
жисьорският комплекс в НБУ като съвременен
иновативен модел на обучение – техническо обо
рудване, управление и организация“ – 1 място; 8.4.
Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание,
киноизкуство и телевизия“), тема: „Игралните
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филми на Рангел Вълчанов – трансформации
на автентичността“ – 1 място. Необходими доку
менти: молба до ректора на НБУ за допускане до
конкурса за редовна докторантура със стипендия
по определената тема; автобиография; диплома за
завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“; идеен проект по обявената тема за
дисертация; списък с публикации по темата на
дисертацията (ако има такива). Приемната про
цедура включва кандидатдокторантски изпити по
специалността (писмен и устен); изпит по чужд
език; събеседване по представения идеен проект по
темата на дисертацията. Документите се подават до
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 103; 02/8110 133.
5637
7. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти с такса: 8.3. Музикално и танцово из
куство (ДП „Музика“) – 2 места; 3.2. Психология
(ДП „Обща психология“) – 3 места; 3.1. Социо
логия, антропология и науки за културата (ДП
„Семиотика“), тема: „Семиотични изследвания
на дигиталната култура“ – 2 места; 2.2. История
и археология (ДП „Египтология“) – 1 място; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(ДП „Антропология“) – 1 място; 8.4. Театрално
и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноиз
куство и телевизия“) – 1 място; 3.6. Право (ДП
„Гражданско и семейно право“) – 1 място; 3.5.
Обществени комуникации и информационни нау
ки (ДП „Медии и обществени комуникации“) – 1
място. Необходими документи: молба до ректора
на НБУ за допускане до конкурса за редовна
докторантура с такса; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събесед
ване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 103; 02/8110 133.
5638
2. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връз
ка“ за ПИ 03719.148.42 по КККР на гр. Белослав.
Проектът е изложен в общинската администра
ция, дирекция „ОС и ТСУ“, ет. 2, стая № 204. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинската администрация.
5715
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2. – Областният управител на област Благоевград в изпълнение на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съоб
щава на заинтересованите лица, че на основание
чл. 148, ал. 3 от ЗУТ е издадено Разрешение за
строеж № РС-047 от 4.06.2018 г. на възложителя
„Вайтъл – И“ – ЕООД, с ЕИК 811208462, със
седалище и адрес на управление: гр. Сандански,
ул. Македония № 41, да извърши строителните
и монтажни работи съгласно одобрения от об
ластния управител на област Благоевград на
30.05.2018 г. технически инвестиционен проект
за обект: „Електронна съобщителна мрежа на
„Вайтъл – И“ – ЕООД“: етап 1: „Електронна
съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД,
от с. Рибник през с. Старчево, с. Кърналово,
с. Михнево, с. Кавракирово, с. Първомай до
гр. Петрич, община Петрич“; етап 2: „Електронна
съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД,
от с. Беласица през с. Коларово, с. Самуилово,
с. Камена, с. Яворница, с. Ключ, с. Скрът, с. Габ
рене до ГКПП „Златарево“, община Петрич“;
етап 3: „Монтаж на оптичен кабел в съществуваща
тръбна мрежа от с. Рибник, община Петрич, до
с. Дамяница, община Сандански“; етап 4: „Под
земна тръбна и електронна съобщителна мрежа
на „Вайтъл – И“ – ЕООД, към с. Кърналово и
с. Рупите, община Петрич“. Местоположението
на обекта е на територията на община Петрич
и община Сандански, област Благоевград. Раз
решението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област Благоевград пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
5704
10. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за специализиран подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
възстановяване и рекултивация на нарушена
терит ория – депо за битови отпадъци, гр. Велико
Търново, за поземлени имоти № 83123.14.80 и
№ 83123.14.81 по КК и КР на с. Шереметя, община
Велико Търново, и поземлени имоти № 46532.58.1,
№ 46532.58.2, № 46532.58.5 и № 46532.58.6 по КК и
КР на с. Малки чифлик, община Велико Търно
во. Проектът се намира в общинската админи
страция, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5716
9. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка
с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Изграждане на съоръжения, препятстващи раз
пространението на замърсители във водите на
р. Панова – код на мярка DP – 15 от Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ) за периода
2016 – 2020“, подобект: „Тръбопровод за питей
но-битово водоснабдяване“, преминаващ през
следните имоти съгласно приложения регистър:
поземлен имот (ПИ) с № 000836 – дървопроизво
дителна горска площ в м. Туркулувица – землище
на с. Оборище, община Панагюрище, поземлен
имот (ПИ) с № 000671 – дървопроизводителна
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горска площ в м. Циганска поляна – землище
на с. Оборище, община Панагюрище, поземлен
имот (ПИ) с № 000670 – промишлени територии
в м. Циганска поляна – землище на с. Оборище,
Община Панагюрище, поземлен имот (ПИ) с
№ 000830 – горски пътища – землище на с. Обо
рище, община Панагюрище, съгласно приложения
регистър. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април
№ 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5718
7. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструк
тура за обект: „Уличен водопровод за захранване
на склад за селскостопанска продукция“ за ПИ
006229, масив 6, м. Навеса, в землище с. Страцин,
община Поморие, и сервитут, преминаващи през:
ПИ 000522 – път ІV клас, общинска публична
собственост, и ПИ 000523 – полски път, общинска
публична собственост, с проектна дължина на
трасето около 188 м, от които 95 м в земеделска
територия. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5703
41. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП – ПР) в обхват УПИ V-60 и УПИ VІІ-69 в
кв. 98 по плана на гр. Раднево, община Раднево.
С проекта за ПУП – ПР се удължава улица с
о.т. 1263-1264 до улица с о.т. 1266-1297. Удължа
ването на улица води до обособяването на два
нови квартала 98 и 211, промяна на регулацията
на УПИ V-60 и образуването на три нови УПИ:
УПИ VІІ-595, 599 – „За жилищно строителство“,
в кв. 98, УПИ V-594 и УПИ Х-596 – „За жилищно
строителство“, в кв. 211. Проектът за изменение
на ПУП – ПР е изложен за разглеждане в общин
ската администрация – гр. Раднево, стая 209. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5699
42. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП – ПР) в обхват УПИ І-192 и УПИ Х-66 в
кв. 145 по плана на гр. Раднево, община Раднево.
С проекта за ПУП – ПР се създава нова улица с
о.т. 5602-6663 с ширина 10 м, обединяване на УПИ
І-192 и УПИ Х-66, кв. 145, в един общ урегулиран
поземлен имот. Изграждането на новата улица
води до разделяне на обединения имот и квартал
145, като се обособяват два нови квартала 145 и 212
и два нови УПИ: УПИ І-526 – „За ОДО“, в кв. 145
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и УПИ І-527 – „За ОДО“, в кв. 212. Проектът за
изменение на ПУП – ПР е изложен за разглеж
дане в общинската администрация – гр. Раднево,
стая 209. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5700
1. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ ІV – „За
обществено ж илищно строителство“, к в. 40,
гр. Севлиево, уличната регулация на обръща
ло – тупик о.т. 537 – о.т. 539 от кв. 40 и улична
та регулация на улица о.т. 536 – о.т. 541 между
квартали 40 и 46, образуване на нови УПИ
І – „За обществено обслужване“, УПИ ХІІ – „За
обществено обслужване“, УПИ ХІ, УПИ ХІІ,
УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, всички за ниско жилищ
но строителство и изменение на регулацията на
УПИ ІХ-1754, УПИ VІІІ-1755 и УПИ ІІІ-1757 от
кв. 40, гр. Севлиево. Изменението в действащите
ПУП – ПРЗ, е свързано с изменението на КК и КР
на гр. Севлиево с обхват на разработката – имоти
с идентификатори 65927.501.1750, 65927.501.1751,
65927.501.1760, 65927.501.1759, 65927.501.1758,
65927.501.1754, 65927.501.1755, 65927.501.17507. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заитересуваните лица могат да разгледат
проекта в стая 215 в сградата на общината и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него, ако има такива, до общинска
та администрация на адрес: гр. Севлиево, пл.
Свобода № 1.
5717
19. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на въздушен електропровод НН от стълб,
намиращ се в ПИ 048056, до стълб, намиращ се
в ПИ 000233, за захранване на „Помпа за поли
ване“ в ПИ 048017 с НТП „нива“ и преминаващ
през следните имоти, общинска собственост:
ПИ 048056, с НТП „изоставена орна земя“ и
ПИ 000233 с НТП „канал“, всички в м. Горна
ада, землище с. Самуилово, община Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени възражения по проекта до общинската
администрация.
5635
1. – Община Чипровци на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на елементи на техническата ин
фраструктура за обект „Трасе на подземен елек
тропровод“ за външно ел. захранване на обект:
„Приемно-предавателна станция VZ 6144“ в позем
лен имот № 224062, м. Шибие с ЕКАТТЕ 16300,
землище на с. Горна Лука, община Чипровци,
с регистър на засегнатите имоти, с възложител
„БТК“ – ЕАД, София. Проектът е изложен за раз
глеждане от заинтересованите лица в общинската
администрация – гр. Чипровци, отдел „УТ, ОС
и ПП“, ет. 3, стая № 303. На основание чл. 128,
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ал. 5 от ЗУТ те могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5621
14. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава на заинте
ресованите лица, че е издадено Разрешение за
строеж № ДС-РС-33-00001 от 31.05.2018 г. на „Бъл
гарска телекомуникационна компания“ – ЕАД,
ЕИК № 831642181, представлявано от Атанас
Илиев Добрев, за обект на техническата инфра
структура, разположен на територията на две
общини: „Оптична кабелна линия за складова
база на „Лидл България“ – ЕООД, в с. Кабиле,
община „Тунджа“, област Ямбол“. Обектът е
четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4,
буква „ж“ от ЗУТ. Строежът попада в поземлени
имоти: № 0.104, 0.212, 0.264, 0.464, 0.477, 0.484,
0.524, 0.580, 0.581, 0.582, 6.55, 10.91, 12.43, 12.47,
по КВС на с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол, и поземлени имоти с идентификатори
№ 87374.69.656, 87374.511.1, 87374. 511.2, 87374. 511.3,
87374. 511.7 по КККР на гр. Ямбол. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез областния управител на
област Ямбол в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
5636
211. – Община „Ту нджа“ – Ямбол, на ос
нование чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (парцеларен план) за трасе на подземен
ел. кабел средно напрежение от стълб № 67 в
ПИ 18259.31.95 до ПИ 18259.30.89 през поземле
ни имоти № 18259.30.90 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, № 18259.30.146 – за вод
ностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
№ 18259.31.61 – нива, № 18259.31.62 – нива, и
№ 18259.31.82 – нива, в землището на с. Гълъ
бинци, община „Тунджа“. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинте
ресуваните лица в отдел „АТО и С“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5701
54. – Община с. Хитрино, област Шумен, от
дел „Устройство на територията“, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) във връзка с образуването на УПИ І – за
ЖП район в кв. 40, който засяга частично УПИ
ІІІ – озеленяване, в кв. 1А, УПИ І-483 (озеленя
ване) и ІІ-320, 483 (за автостанция) в кв. 48; УПИ
ІІ-487 (озеленяване) в кв. 16; УПИ ІV – ООД, в
кв. 17, и УПИ ІІІ – озеленяване, в кв. 13 (неофор
мен), по плана на с. Хитрино, община Хитрино,
област Шумен. Проектът се намира в сградата
на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
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интересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5702

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокура
тура – Благоевград, против чл. 34, ал. 3 и чл. 35
от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на общината върху общинската част
от капитала на търговските дружества, приета с
Решение № 353 по протокол № 34 от 29.09.2002 г.
на Общинския съвет – с. Сатовча, е образувано
адм. дело № 453/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
6.07.2018 г. от 10,30 ч.
5633
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по жалба на областния управител на област Бла
гоевград против Решение № 37 от протокол № 2 от
22.02.2018 г. и Решение № 63 от протокол № 3 от
29.03.2018 г. на Общинския съвет – гр. Сандански,
с които са приети цени за отсичане, маркиране,
кубиране и транспортиране на добита дървесина
без ДДС по категории съгласно приложение № 1
за земеделски имоти – общинска собственост, и
приложение № 3 за общински горски територии
към Наредбата за определянето и администри
рането на местните такси и цени на услуги и
е отменен чл. 34а, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, с искане за отмяната
им, е образувано адм. дело № 369/2018 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.07.2018 г. от 11,30 ч.
5634
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от А ПК по препратка от
чл. 188 от АПК обявява, че е постъпил протест
от Светлана Ризова – прокурор в Районната
прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Кюстендил, приета с Решение № 208 от
30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил.
Предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 60,
ал. 2 от наредбата в частта „или оправомощено
от него лице“, за която се твърди, че е в проти
воречие с чл. 22, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 47, ал. 1
и 2 от ЗАНН и като такава е противозаконна.
По протеста е образувано адм. д. № 233/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 27.06.2018 г. от 10 ч.
5612
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от А ПК по препратка от
чл. 188 от АПК обявява, че е постъпил протест
от Йордан Георгиев – прокурор в Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с об
щинската администрация, приет с Решение № 2 от
30.11.2015 г. на Общинския съвет – с. Невестино.
Предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 73,
т. 6, изр. второ – „Командировъчните се подпис
ват от председателя на общинския съвет.“, от
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правилника, за която се твърди, че е в противо
речие с чл. 44, ал. 1, т. 5 и 16 от ЗМСМА и като
такава се явява противозаконна. По протеста
е образувано адм. д. № 214/2018 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил. По дело
то е насрочено открито съдебно заседание на
4.07.2018 г. от 10 ч.
5613
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че с вх. № 1973 от 23.04.2018 г.
е постъпил протест от Марияна Сиракова – про
курор в Окръжната прокуратура – Кюстендил,
срещу разпоредбата на чл. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 6
от Наредбата за регистрация, отглеж дане и
контрол на кучетата на територията на община
Кюстендил, приета с Решение № 242 по протокол
№ 15 от 26.09.2008 г. на ОбС – гр. Кюстендил. По
оспорването е образувано адм. д. № 176/2018 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 19.09.2018 г. от 10 ч.
5615
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, против
чл. 22, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Ловеч,
неговите комисии и взаимодействието с общин
ската администрация за мандат 2015 – 2019 г.
(загл. изм., в сила от 10.05.2018 г.), по който е
образувано адм. дело № 174/2018 г. по описа на
Административния съд – Ловеч, насрочено за
разглеждане в о.с.з. на 27.06.2018 г. от 11 ч.
5705
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 128/2018 г. по протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наред
бата за придобиване, притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Чепеларе, приета
с Решение № 125 по протокол № 8 от 8.05.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, изменена/
допълнена с Решение № 262 по протокол № 14 от
23.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
насрочено за 11.07.2018 г. от 13,40 ч.
5614
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Окръжната про
куратура – Стара Загора, с който са оспорени като
незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1
и чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администра
ция, приет от Общинския съвет – гр. Чирпан, по
което е образувано адм. д. № 212/2018 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, насро
чено за 12.07.2018 г. от 11,30 ч.
5616
Софийският градски съд разпуска на основа
ние чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия
„Български бизнес блок“, регистрирана по ф.д.
№ 1348/91 г. по описа на СГС, с адрес: София,
ул. Шипка № 13, ет. 1.
5641
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Софийският градски съд разпуска и прекра
тява на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП по
литическа партия „Социалистически младежки
съюз“, регистрирана по ф.д. № 2203/90 г., рег. 93,
том І, стр. 74.
5642
Софийският градски съд разпуска на основание
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия „Ро
ден край“, регистрирана по ф.д. № 8653/2003 г. на
СГС, със седалище и адрес на управление: Бургас,
ул. Стефан Стамболов № 126.
5643
Софийският градски съд разпуска на основа
ние чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия
„Съюз на демократичните партии и движения
ЕРА – 3“, регистрирана по ф.д. № 2270/90 г. на
СГС, със седалище и адрес на управление: София,
район „Средец“, ул. Раковски № 193Б.
5644
Софийският градски съд разпуска на осно
вание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа
партия „Движение „Народен юмрук“ за защита
на пенсионери, безработни и социално слаби
граждани“, рег. по ф.д. № 2781/1994 г. на СГС,
със седалище: София, район „Витоша“, кв. Дра
галевци, ул. Нарцис № 3А.
5742
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1661/1997 г. на политическа партия „Съюз
на демократичните сили“, както следва: вписва
промени в устава, взети с решение на XXII Нацио
нална конференция на партията, проведена на 13
май 2017 г.; вписва в регистъра на политическите
партии по партидата на партия „Съюз на демо
кратичните сили“ следните промени: вписва за
председател на партията Божидар Цецов Лукар
ски; вписва за заместник-председатели следните
лица: Емил Станев Кабаиванов, Костадин Иванов
Марков, Румен Димитров Христов, Борислав
Райчов Миланов; заличава стария състав на
Националния изпълнителен съвет на ПП „Съюз
на демократичните сили“; вписва нов състав на
Националния изпълнителен съвет на ПП „Съюз
на демократичните сили“, както следва: 1. Божи
дар Цецов Лукарски – председател; Емил Станев
Кабаиванов – заместник-председател; Костадин
Иванов Марков – заместник-председател; Румен
Димитров Христов – заместник-председател; Бо
рислав Райчов Миланов – заместник-председател;
Методи Иков Рангелов – регионален представи
тел; Станимир Стефанов Станчев – регионален
представител; Валентин Петров Станев – ре
гионален представител; Юлиян Атанасов Ле
ков – регионален представител; Георги Димитров
Пилев – регионален представител; Тошко Добрев
Иванов – регионален представител, и Антон
Господинов Койчев – регионален представител;
вписва Методи Иков Рангелов като регионален
представител за Северозападен регион; Стани
мир Стефанов Станчев като регионален пред
ставител за Северен централен район; Валентин
Петров Станев като регионален представител за
Североизточен район; Юлиян Атанасов Леков
като регионален представител за Югозападен
район; Георги Димитров Пилев като регионален
представител за Южен централен район; Тошко
Добрев Иванов като регионален представител за
Югоизточен район и Антон Господинов Койчев
като регионален представител за София-град;
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заличава от състава на Контролния съвет на ПП
„Съюз на демократичните сили“ Милко Йозов
Стрехин – член на КС от Южен централен район.
5743

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Еропейски институт по туризъм“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
нието на 16.07.2018 г. в 10 ч. на адрес: София,
район „Триадица“, ул. Позитано № 9, бл. 1, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на дейността на управителния съвет на сдру
жението; предложение за решение: ОС приема
отчета на дейността на управителния съвет на
сдружението; 2. освобождаване от длъжност и от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението поради изтекъл мандат; предложение
за решение: ОС освобождава от длъжност и от
отговорност членовете на управителния съвет
на сдружението; 3. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението; предложение
за решение: ОС избира за членове на управител
ния съвет: Станислав Райнов Новаков, Ертан
Рамадан Кара, Георги Константинов Николчев
и Владимир Николов Колев; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; предложение
за решение: ОС решава чл. 23, ал. 3 от устава на
сдружението да се промени по следния начин:
„Свикването се извършва чрез покана, изпратена
до всички членове на сдружението.“ 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. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
5725
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска Си Еф Ей Асоциация“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.08.2018 г. в 18 ч. в Парк-хотел
„Москва“, ул. Незабравка № 25, конферанс № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2017 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет; 3. приемане промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и
на негово място се избира нов; 4. освобождаване
на досегашния председател на управителния съ
вет и избор на нов председател на управителния
съвет; 5. други. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
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същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали, свързани със
събранието, са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на управление.
5734
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Надежда за четириногите“ – Благоевград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.07.2018 г. в 17,30 ч. в Благоевград, пл. Г. Из
мирлиев № 15, ет. 1, офис 3, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на председателя – Илка
Янчовичина, и на Снежана Тарпошева – член
на УС на сдружението; 2. промяна адреса на
сдружението; 3. избиране на нов председател на
сдружението и на нов член на УС; 4. промяна в
реда и начина на свикване на ОС на сдружение
то. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Надеж да и милосърдие – 20 06“ – Ду пница,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички
членове на сдружението да присъстват на общо
събрание на 27.07.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на
старата поликлиника, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. приемане на нови членове на сдружението и
на управителния съвет; 3. разни.
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361. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели
насилие“ – гр. Нови пазар, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 25.07.2018 г. в 17,30 ч. в Залата за обучения на
адрес – гр. Нови пазар, пл. Оборище № 1, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
финансов отчет за 2017 г.; 2. приемане на отчет
за дейността за 2017 г.; 3. избор на управителен
съвет и определяне датата на изтичане на ман
дата; 4. промени в устава. Всички членове на
сдружението са поканени да присъстват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага за 18,30 ч. същия ден и ще
се проведе на същото място.
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1. – Управителният съвет на ФК „Георги
Бенковски“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
ФК на 29.08.2018 г. в 16 ч. на адрес – Пазарджик,
ул. Никола Ръжанков № 7, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за обявяване
в ликвидация на ФК „Георги Бенковски“ – Па
зарджик; 2. избор на ликвидатор; 3. обявяване
срок за ликвидация. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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