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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Министерският съвет да подготви и да
внесе в Народното събрание предложения за
изменение в пълно съответствие с правото
на Европейския съюз на законите в областта
на банковото дело, включително на Закона
за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране
на влоговете в банките.
2. Народното събрание да приеме законодателни промени, осигуряващи незабавно
изплащане на гарантираните депозити при
условията в правото на Европейския съюз.
3. С цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите
в Корпоративна търговска банка, свързан с
необходимостта да се проследят извършените
от акционери и администратори на банката,
както и свързаните с тях лица, операции с
активи, имущество, финансови инструменти и
парични трансфери, препоръчва на Българска
народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит
в тази сфера, включително в разследване и
проследяване на парични потоци при неплатежоспособност.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 31 октомври 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7666

УКАЗ № 243
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Възлагам на Бойко Методиев Борисов да
състави правителство.
Издаден в София на 5 ноември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
7667

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Академията на Министерството
на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Академията на
Министерството на вътрешните работи.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Академията на
Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР),
наричана по-нататък „академията“.
Чл. 2. (1) Академията е университет, създаден с Решение на Народното събрание – държавно висше у чилище за професионална
подготовка на специалисти и извършване на
научноизследователска дейност за нуждите
на МВР и на гражданското общество в Република България.
(2) Академията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
Чл. 3. Академията осъществява дейността
си във взаимодействие с основните структури
на МВР и в сътрудничество с други висши
училища и организации в страната и в чужбина.
Чл. 4. В сградите на академията и прилежащите им територии, както и в места, в които
се осъществява обучението, не може да се
извършва политическа и религиозна дейност.
Чл. 5. (1) Дейност та на академията се
основава на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), подзаконовите
нормативни актове по прилагането му и този
правилник.
(2) За неуредените в този правилник въпроси
се прилагат Законът за висшето образование
(ЗВО), Законът за развитието на академичния
състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилникът за прилагане на Закона за развитието
на академичния състав в Република България
(ППЗРАСРБ), приет с Постановление № 202
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.,
бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 60 от
2014 г.) и други нормативни актове в областта
на науката и образованието.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Раздел I
Структура и управление на академията
Чл. 6. (1) Основни структурни звена на
академията са факултетите.
(2) В академията могат да се създават и
други основни структурни звена при условията и по реда на ЗМВР, ЗВО и подзаконовите
нормативни актове за тяхното прилагане.
(3) С решение на академичния съвет основните структурни звена си взаимодействат
при обучение по отделни специалности.
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Чл. 7. (1) В съответствие със ЗМВР към
академията функционират центрове за специализация и професионална подготовка.
(2) Организацията и дейността на центровете
по ал. 1 се определят с акт на министъра на
вътрешните работи по предложение на ректора.
Чл. 8. Организационната структура и щатът
на академията се определят със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 9. Органи за управление на академията
са академичният съвет и ректорът.
Чл. 10. (1) Съставът на академичния съвет
се определя със заповед на министъра на вът
решните работи по предложение на ректора.
(2) Председател на академичния съвет е
ректорът.
(3) Предложението по ал. 1 се извършва
въз основа на проведен избор на членовете
на академичния съвет от общото събрание
на академията.
Чл. 11. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на академията, който:
1. определя образователната политика на
академията;
2. одобрява к ва лификационната характеристика и приема учебния план за всяка
специалност и образователно-квалификационна степен;
3. одобрява учебните програми по съответните дисциплини, изготвени от катедрите и
обсъдени от факултетните съвети;
4. приема план за научноизследователската
и научно-приложната дейност и план за редакционно-издателската дейност на академията;
5. определя структурния състав на общото
събрание и организацията за избор на неговите членове;
6. открива процедури за провеждане на
конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти и за заемане на академични
длъжности;
7. взема решения за приемане на преподаватели на академични длъжности от друго
висше училище и за привличане на гостпреподаватели и външни съвместители по
трудов договор;
8. взема решения за привличане на специалисти от практиката и други хонорувани
преподаватели, като определя възнаграждението им;
9. приема система за управление на качеството в академията;
10. избира ръководството и състава на
университетската комисия по качеството;
11. избира ръководството и състава на
атестационната комисия;
12. избира комисии и помощни органи за
изпълнение на определени задачи;
13. приема правилници за организиране
на отделни направления от дейността на
академията;
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14. присъжда утвърдени от физически и
юридически лица стипендии на курсанти
редовно обучение;
15. присъжда почетното звание „доктор
хонорис кауза“ за заслуги към развитието на
науката и висшето образование;
16. изпълнява други функции, произтичащи
от ЗМВР и нормативните актове в областта
на науката и висшето образование.
(2) Академичният съвет се свиква на заседание от председателя с писмена покана
до неговите членове, изпратена не по-късно
от 7 дни преди датата на провеждането му.
Чл. 12. (1) Ректорът е хабилитирано лице
и се назначава от министъра на вътрешните
работи за държавен служител.
(2) Ректорът:
1. представлява академията;
2. утвърждава учебните планове и учебните
програми за обучение по степените на висше
образование;
3. разпорежда се с бюджета на академията
и контролира правилното използване на финансовите и материалните средства;
4. сключва и прекратява договори в съответствие със своите компетенции;
5. решава окончателно всички въпроси,
свързани с приемането, подготовката и статута
на обучаваните;
6. изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативните актове или възложени му от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 13. (1) Ректорът създава консултативен
орган – ректорски съвет, който го подпомага
при осъществяване на неговите функции.
(2) Председател на ректорския съвет е
ректорът.
Чл. 14. Заместник-ректорът е хабилитирано
лице, държавен служител в МВР, и:
1. подпомага дейността на ректора и го
представлява в случаите, когато е оправомощен от него;
2. организира и отговаря за отделни направления на дейност, произтичащи от нормативните актове и/или възложени от ректора.
Чл. 15. (1) В академията се избира общо
събрание, което се състои от представители на
академичния състав, на останалите служители
в академията и на курсантите, студентите и
докторантите от всички звена.
(2) Общото събрание се състои от 41 членове, които се избират чрез тайно гласуване
на събрания на общностите по ал. 1, както
следва:
1. квота на хабилитираните преподаватели – 70 на сто от състава на общото събрание;
избира се от събрание на хабилитираните
преподаватели на основно служебно/трудово
правоотношение в академията, избрани от
събрания на хабилитираните преподаватели
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от отделните факултети, пропорционално на
броя на преподавателите на основно служебно/
трудово правоотношение във факултетите;
2. квота на нехабилитираните преподаватели – 12 на сто от състава на общото събрание;
избира се от събрание на всички нехабилитирани преподаватели на основно служебно/
трудово правоотношение по факултети, като
всеки факултет следва да бъде представен
най-малко от един представител;
3. квота на докторантите, курсантите и
студентите – 15 на сто от състава на общото
събрание; избира се от събрания на всички
докторанти, курсанти и студенти, редовно
обу чаващи се във факултетите; броят на
представителите от всеки факултет е пропорционален на броя на обучаващите се във
факултета;
4. квота на останалите служители в академията – 3 на сто от състава на общото събрание; избира се от събрание на служителите
от администрацията на академията.
(3) Събранията по ал. 2, т. 1 – 4 се свикват
по решение на академичния съвет. Изборите
за членове на общото събрание са валидни,
ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност.
(4) При предсрочно освобождаване на места
се извършва частичен избор за попълване на
освободените места в общото събрание.
(5) Общото събрание на академията се
свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на академичния
съвет, по искане на ректора на академията
или на една четвърт от състава му.
(6) За свикването на общото събрание
членовете му се уведомяват от председателя
на събранието не по-късно от 7 дни преди
датата на заседанието чрез писмена покана,
към която се прилага проектът на дневен ред
и се посочва мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане.
(7) Общото събрание е редовно, ако до 30
минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от състава
му. При определяне на кворума от състава
се изключват лицата в отпуск при временна
неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко
дете или в командировка извън страната.
(8) При липса на кворум по ал. 7 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава
няма кворум, заседанието се отсрочва с една
седмица.
(9) Заседанията на общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
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(10) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
с изключение на приемането на проекта на
Правилника за устройството и дейността на
Академията на МВР и проектите за изменения и допълнения в него, за което се изисква
мнозинство по списъчния състав на общото
събрание.
Чл. 16. (1) Общото събрание на академията:
1. избира с тайно гласуване председател и
заместник-председател на общото събрание
измежду хабилитираните членове;
2. приема проект на Правилник за устройството и дейността на Академията на МВР или
проект за неговото изменение и допълнение
и го предлага на министъра на вътрешните
работи за внасяне в Министерския съвет;
3. определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване председател, заместник-председател и членовете
на контролния съвет;
4. определя числеността на академичния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на
ректора за състоянието на висшето училище;
6. се представлява от своя председател.
(2) За провеждане на изборите по ал. 1,
т. 1 общото събрание избира комисия, в която
не могат да участват ректорът на академията
и неговият заместник, председателят и заместник-председателят на общото събрание
и председателят, заместник-председателят и
членовете на контролния съвет.
(3) Когато в резултат на тайното гласуване
никой от кандидатите не събере необходимия
брой гласове, гласуването се повтаря на следващия работен ден. В гласуването участват
регистрираните в деня на заседанието членове.
Чл. 17. (1) Орган за вътрешен контрол върху
дейността на академията е контролният съвет.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове,
от които един е представител на курсантите,
студентите и докторантите, а останалите са
хабилитирани лица. Членовете на контролния
съвет не могат да бъдат:
1. членове на академичния съвет на университета;
2. заместник-ректори, помощник-ректор,
декани или директори на филиали.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за органи на висшето училище, на
неговите основни звена и/или филиали в
едномесечен срок от провеждането им и докладва на академичния съвет за резултатите
от проверката;
2. изготвя становище по проекта на бюджет
на висшето училище и изпълнението му и ги
докладва пред академичния съвет и общото
събрание;
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3. докладва за своята дейност пред общото
събрание най-малко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от общото
събрание на висшето училище.
Раздел II
Управление на факултета
Чл. 18. Органи за управление на факултета
са факултетният съвет и деканът.
Чл. 19. (1) Факултетният съвет се състои
от не по-малко от 25 членове и включва
представители на академичния състав с основно служебно/трудово правоотношение в
академията, курсанти, студенти и докторанти.
Не по-малко от три четвърти от членовете
на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(2) Факултетният съвет:
1. обсъжда квалификационните характеристики, учебните планове по специалности и
учебните програми по съответните дисциплини;
2. приема учебните планове и програми
за обучение на специализантите;
3. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на факултета;
4. обсъжда привличането на учени и преподаватели от страната и чужбина за научнопреподавателска дейност за определен срок
като гост-преподаватели, както и на външни
съвместители и хонорувани преподаватели;
5. взема решения и прави предложения до
ректора за освобождаване на служители от
преподавателския, научно-преподавателския
и научноизследователския състав;
6. обсъжда ползването на до една академична година за изпълнение на конкретна
творческа задача от членове на академичния
състав и приема отчета за извършената работа;
7. избира ръководството и състава на факултетната комисия по качеството;
8. обсъжда основни въпроси на научната
и научно-приложната дейност на факултета;
9. обсъжда плановете за научноизследователската и научно-приложната дейност и
плана за редакционно-издателската дейност
на факултета;
10. взема решение за обявяване на теми
за докторантури;
11. взема решения за зачисляване, прекъсване на обучението, отчисляване с право на
защита и отстраняване на докторанти;
12. утвърждава индивидуалния учебен план,
определя и променя темата на дисертационния
труд и избира научен ръководител на докторантите по предложение на катедрения съвет;
13. по предложение на катедрения съвет
взема решение за промяна на научния ръководител на докторант не по-късно от 3 месеца
преди защитата;
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14. утвърждава предложението на катедрения съвет за атестация на докторант и
съдържанието на индивидуалния учебен план
за следващата година;
15. утвърждава състава на научното жури
за конкретната процедура по оценяването
на дисертационен труд и на кандидатите за
академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“ въз основа на предложението на катедрения съвет;
16. избира лица за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“
и „професор“;
17. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на факултета;
18. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
Чл. 20. Деканът на факултета е хабилитирано лице, държавен служител в МВР, и:
1. представлява факултета, ръководи и
отговаря за цялостната му дейност;
2. по право е член на факултетния съвет
и негов председател;
3. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативните актове или възложени
му от ректора.
Чл. 21. Заместник-деканите на факултети
са хабилитирани лица, държавни служители
в МВР, и:
1. подпомагат дейността на декана и имат
право да го представляват в случаите, когато
са оправомощени от него;
2. организират и носят отговорност за работата на отделни направления в дейността на
факултета, определени със заповед на декана;
3. изпълняват и други функции, произтичащи от нормативните актове.
Чл. 22. (1) Със заповед на декана се създава консултативен орган – декански съвет,
който го подпомага при осъществяване на
неговите функции.
(2) Председател на деканския съвет е деканът.
Чл. 23. (1) Общото събрание на факултета се състои от членовете на академичния
състав с основно служебно/трудово правоотношение в академията, от представители
на останалите служители във факултета, на
курсантите, студентите и докторантите във
факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70 на сто, а на курсантите,
студентите и докторантите – най-малко 15 на
сто от състава на общото събрание.
(2) Структурният състав на общото съб
рание се определя от факултетния съвет в
съответствие с ал. 1.
(3) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и негов заместник от
хабилитираните си членове;
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2. определя числения състав на факултетния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
3. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и творческата
дейност във факултета и за неговото състояние;
4. се представлява от своя председател.
(4) Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет,
по искане на декана или на една четвърт от
състава му.
Раздел III
Управление на катедрата
Чл. 24. Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят на
катедрата.
Чл. 25. (1) Съставът на катедрения съвет
се определя в съответствие с изискванията
на ЗВО.
(2) Председател на катедрения съвет е
ръководителят на катедрата.
(3) Катедреният съвет се свиква на заседание от ръководителя на катедрата.
Чл. 26. (1) Катедреният съвет:
1. обсъжда организацията и съдържанието
на учебния процес и предприема мерки за
тяхното усъвършенстване;
2. изготвя учебни програми по преподаваните дисциплини и ги предлага на факултетния
съвет за обсъждане;
3. обсъжда и приема тематичните планове
по преподаваните дисциплини;
4. разпределя учебната заетост на преподавателския състав;
5. предлага обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности;
6. предлага обявяване на конкурси за преподаватели и привличане на специалисти,
експерти и гост-преподаватели;
7. предлага обявяване на теми за докторантури;
8. обсъжда индивидуалните планове на
докторантите;
9. определя специфични изисквания към
дисертационния труд;
10. открива и провежда процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд
и взема решение за готовността за защита
пред научно жури;
11. предлага за определяне от факултетния
съвет състав на научно жури;
12. обсъжда и приема отчетите за преподавателската, научноизследователската и
служебната дейност на членовете на катедрата;
13. обсъж да и приема атестационни те
отчети и оценките на академичния състав
на катедрата;
14. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им в изданията
на академията;
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15. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на катедрата;
16. избира катедрен отговорник по качеството;
17. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
(2) При обсъждане на отделни въпроси на
заседанията на катедрения съвет могат да се
канят представители на структури на МВР и
на обучаваните.
Чл. 27. Ръководителят на катедра е служител на МВР, хабилитирано лице в съответното
професионално направление, и:
1. ръководи и отговаря за цялостната работа на катедрата;
2. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативните актове и/или възложени
му от ректора.
Раздел IV
Административно ръководство
Чл. 28. (1) Административното ръководство
на академията се състои от ректора, заместник-ректора, помощник-ректора, деканите,
заместник-деканите, ръководителите на катедри, директорите, заместник-директорите,
ръководителите на секции в центровете за
специализация и професионална подготовка
и началници на обслужващи звена.
(2) Помощник-ректорът е държавен служител в МВР, който подпомага ректора по
въпроси, свързани с административното и
финансовото управление, както и с управлението на имуществото на академията.
(3) Структурата и съставът на обслужващите звена се определят с щата на академията.
Чл. 29. Административното ръководство
е длъжно:
1. да организира работата на състава в
съответствие със заеманите от служителите
длъжности и длъжностната им характеристика
за осъществяване дейността на академията;
2. да осигурява условия за поддържане и
повишаване професионалната квалификация
на служителите.
Чл. 30. За поддържането на реда и дисцип
лината на обучаваните в курсовете в академията отговарят началниците на курсове, като:
1. следят за успеха и контролират присъствието в учебния процес, дисциплината
и спазването на изискванията за носене на
униформата от обучаваните;
2. поддържат тясна връзка с академичния
състав по въпросите на обучението и възпитанието на курсантите и специализантите;
3. правят предложение до декана за определяне на старши на курса и на групите и
секретчици;
4. контролират спазването на реда за ползване на сградите на академията и поддържането на хигиената в тях и в прилежащите им
територии;
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5. съставят ежегодно служебни характеристики на курсантите редовно обучение, които
се прилагат към личните им дела.
Г л а в а

т р е т а

АК АДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Раздел I
Структура на академичния състав
Чл. 31. Академичният състав се състои от:
1. хабилитирани лица – доценти и професори;
2. асистенти и главни асистенти;
3. преподаватели и старши преподаватели;
4. гост-преподаватели за определен срок.
Чл. 32. Съотношението на нехабилитираните преподаватели, заемащи академичните
длъжности „асистент“ и „главен асистент“,
към хабилитираните преподаватели, заемащи
академичните длъжности „доцент“ и „професор“, се определя от щата на академията.
Чл. 33. За оптимизиране процеса на професионална подготовка по отделни учебни
дисциплини могат да бъдат привличани служители от МВР и други специалисти като
хонорувани преподаватели.
Чл. 34. Академичният състав изпълнява
своите функции в съответствие със ЗМВР
и актовете за прилагането му, ЗВО, другите
нормативни актове в областта на науката и
висшето образование, този правилник и заповедите на министъра на вътрешните работи
и на ректора.
Чл. 35. Назначаването на лица от академичния състав се осъществява при условията и по
реда на ЗМВР, ЗВО, ЗРАСРБ и подзаконовите
нормативни актове за тяхното прилагане.
Раздел II
Условия и ред за заемане на академични
длъжности
Чл. 36. (1) За асистент може да бъде назначено лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ и 2 години трудов стаж по
специалност от висшето образование, както
и ако отговаря на други изисквания за съответната катедра.
(2) Академичната длъжност „асистент“ за
държавен служител се заема след конкурс по
ЗМВР и подзаконовите нормативни актове за
неговото прилагане.
(3) Академичната длъжност „асистент“ за
лице по трудово правоотношение се заема
след предварителен подбор на срочен трудов
договор за срок не по-дълъг от 4 години.
(4) Докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита
на дисертационния си труд, може да бъде
назначен на длъжност „асистент“ за лице по
трудово правоотношение за срок не по-дълъг
от 2 години.
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(5) След придобиване на образователна и
научна степен „доктор“ асистентът може да
участва в обявен от академията конкурс за
заемане на академичната длъжност „главен
асистент“.
(6) Обявите за свободните места за академична длъжност „асистент“, необходимите
документи и сроковете за тяхното подаване
се публикуват на интернет страницата на
академията.
(7) Кандидатите за заемане на академична длъжност „асистент“ подават заявление и
необходимите документи в сектор „Човешки
ресурси“ на академията.
(8) Когато държавен служител е назначен
на академична длъжност „асистент“ и в срок
до 4 години не е придобил образователната и
научна степен „доктор“, се счита, че са налице незадоволителни резултати в служебната
дейност.
Чл. 37. Процедурите за заемане на академични длъжности с конкурс и избор се
откриват с решение на академичния съвет по
предложение на катедрените съвети, одобрени
на съответния факултетен съвет.
Ч л. 38. (1) Конк у рси те за заемане на
академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“ за държавни служители се обявяват със заповед на министъра
на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват изиск
ванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, срокът и
мястото на тяхното подаване.
(3) Конкурсите по ал. 1 се провеждат при
условията и по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(4) Кандидатите за първоначално назначаване на държавна служба в МВР на академичните длъжности по ал. 1, успешно преминали
конкурсните етапи за постъпване на такава
служба, продължават участието си в конкурса
за заемане на съответната академична длъжност по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(5) Заемането на академична длъжност
по трудово правоотношение в академията
от лица на същата или на съответстваща на
нея длъжност от друго висше училище или
научна организация може да се извършва и
без конкурс и избор по предложение на катед
рен съвет, одобрено от факултетния съвет, и
с решение на академичния съвет.
(6) Лицата по предходната алинея трябва
да отговарят на изискванията за постъпване
на служба в МВР.
(7) При участие в конкурси за академични
длъжности придобитите в чужбина научни
степени се признават от академията в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република
България е страна.
Чл. 39. (1) Научните журита провеждат
своите заседания в академията.

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

(2) Датата и часът на първото заседание
на научно жури се определят със заповед на
ректора. Следващите заседания на журито се
свикват и се водят от председателя му. На
всички заседания се води протокол.
(3) Журито оценява научните публикации,
в това число монографични трудове, равностойни публикации на монографичен труд и
студии, представени от кандидатите за заемане
на академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, при условията и по
реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
Чл. 40. (1) Факултетният съвет гласува
последователно в низходящ ред за кандидатите за академична длъжност, класирани
от научното жури, до успешен избор или до
отпадане на всички кандидати.
(2) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат след
успешен избор на кандидата от съответния
факултетен съвет при условията и по реда на
ЗРАСРБ и нормативните актове за неговото
прилагане.
(3) Назначаването на академични длъжности за държавни служители се извършва
по реда на ЗМВР.
Раздел III
Права и задължения на академичния състав
Чл. 41. (1) Членовете на академичния състав имат право:
1. да участват в ръководните органи на
академията, ако не са гост-преподаватели;
2. да разработват и да преподават учебното
съдържание на своята дисциплина свободно
и в съответствие с учебния план, учебните
програми и тематичните планове;
3. да извършват научни изследвания и да
представят резултатите от тях под формата на
научни публикации, като монография, студия,
учебник, учебно пособие (помагало), научен
доклад, статия в научно издание и други;
4. да ползват базата на академията за своето
научно развитие;
5. да осъществяват научна и преподавателска дейност или упражняване на авторски
права извън академията по ред, определен от
министъра на вътрешните работи;
6. да членуват в професионални общности,
творчески съюзи и други сдружения, доколкото
това не е забранено със ЗМВР;
7. да специализират у нас и в чужбина;
8. да получават допълнително възнаграждение за научноизследователска, редакционна
и рецензентска дейност.
(2) Лицата, заемащи академични длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“,
имат право на всеки 7 последователни години да ползват до една академична година за
творческото си развитие, през която не им
се възлага учебна заетост. Във времето за
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творческо развитие се включват и специализациите извън академията с продължителност
повече от 3 месеца.
(3) Упражняването на правото по пред
ходната алинея се разрешава от ректора по
предложение на факултетния съвет, ако преподавателят е изпълнил нормативите за учебна
заетост и научноизследователска натовареност
в последните 7 академични години.
(4) В почивни дни и в извънработно време
преподавателската дейност в академията не
се заплаща допълнително.
Чл. 42. Членовете на академичния състав
са длъжни:
1. да изпълняват своите задължения в
съответствие с утвърдените разписания за
учебния процес, плановете за научноизследователската, научно-приложната и редакционно-издателската дейност и длъжностната си
характеристика;
2. да поддържат на необходимото равнище
своята специална подготовка и професионална
квалификация;
3. да спазват научната и служебната етика;
4. да провеждат учебните занятия на високо
научно-теоретично и методическо равнище;
5. да разработват учебен фонд и материали
за онагледяване на учебния процес;
6. да участват в разработването и усъвършенстването на учебните програми и тематичните планове по преподаваните дисциплини;
7. да изготвят експертни заключения, становища, доклади и други документи за нуждите
на ръководството на академията и на МВР;
8. да участват в дейността на катедрата и да
прилагат нейните решения в учебния процес;
9. да проявяват взискателност към подготовката на обучаваните, да контролират
вписването на отсъствията и реда по време
на занятията;
10. да поддържат непрекъснат творчески и
делови контакт с представители от структурните звена на МВР, чийто предмет на дейност е
най-близо до преподаваната от тях дисциплина,
и системно да информират ръководителя на
катедрата за резултатите;
11. да съдействат за професионалното възпитание на обучаваните;
12. да пазят и да развиват традициите на
академията;
13. да допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане на престижа
и авторитета на академията.
Чл. 43. (1) Нормативът за учебната заетост
на академичния състав се определя със заповед
на ректора след решение на академичния съвет.
(2) Нормативът за научноизследователската
натовареност на доценти и професори е наймалко една научна публикация годишно.
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Чл. 44. Разпределянето на работното време на академичния състав се определя със
заповед на ректора съгласно изискванията на
учебния процес.
Раздел IV
Система за управление на качеството на
обучение и на академичния състав
Чл. 45. Целта на системата за управление
на качеството на обучение и на академичния
състав е да поддържа и да контролира качеството в предлаганите области на висшето
образование и професионалните направления
в академията.
Чл. 46. (1) Функциите на системата за
управление включват всички дейности, които
допринасят за качеството на образователната
услуга, и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на
съответните образователни стандарти.
(2) Функциите обхващат общите изисквания
към системата и документацията, управлението на документите и записите по качеството.
Чл. 47. Организационната структура на
системата за управление на качеството включва университетска комисия по качеството,
административно звено по качеството, факултетна комисия по качеството и катедрени
отговорници по качеството.
Чл. 48. (1) Университетската комисия по
качеството е специализиран колективен орган
за управление на качеството, който се избира
от академичния съвет.
(2) Председател на университетската комисия по качеството е заместник-ректорът.
(3) Членове на университетската комисия
по качеството са заместник-деканите на факултети, началниците на отдел „Учебна и информационна дейност“ и на административното
звено по качеството. Членове на комисията
могат да бъдат и изявени преподаватели.
Чл. 49. (1) Факултетната комисия по качеството е колективен орган по управление
на качеството на обучение и на академичния
състав във факултета.
(2) Председател на факултетната комисия
по качеството е заместник-декан на факултета.
(3) Членове на факултетна комисия по
качеството са катедрените отговорници по
качеството.
Чл. 50. Административното звено по качеството подпомага дейността на университетската и на факултетните комисии по качеството
и е на пряко подчинение на ректора.
Чл. 51. Органите за управление на качеството периодично контролират състоянието на
ресурсите, измерват основните и спомагателните процеси, оценяват качеството на обучение
и клиентските изисквания за удовлетвореност.
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Чл. 52. Органите по управление на качеството ежегодно представят на академичния
съвет резултатите от осъществения контрол
и предлагат мерки за превантивни и коригиращи действия за повишаване на качеството.
Чл. 53. Системата за управление на качеството функционира на основата на Наръчника
по качеството, който се приема с решение на
академичния съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАВАНИ
Раздел I
К атег ории обу ча ва н и, ус лови я и ред за
обучение
Чл. 54. (1) Обучаваните в академията са
курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Курсант е този, който се обучава за
придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“
за нуждите на МВР.
(3) Студент е този, който се обучава за
придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.
(4) Докторант е този, който притежава образователно-квалификационна степен
„магистър“ и се подготвя за придобиване на
образователна и научна степен „доктор“.
(5) Специализант е този, който придобива
или повишава професионалната си квалификация по специализиран учебен план, без да
получава по-висока образователна степен или
нова специалност.
Чл. 55. (1) Условията и редът за приемане
на курсанти, студенти и докторанти се определят ежегодно с наредба на министъра на
вътрешните работи съгласувано с министъра
на образованието и науката.
(2) Новоп риет и т е к у рса н т и в редовна
форма на обучение преминават въвеждаща
подготовка по отделна учебна програма, утвърдена от ректора.
Чл. 56. Курсантите, студентите и специализантите се обучават в учебни курсове.
Структурата на курсовете и задълженията на
отговорниците в тях се определят със заповед
на декана.
Чл. 57. Процедурите за прием на докторанти се откриват с решение на академичния
съвет по предложение на катедрените съвети,
одобрено на съответния факултетен съвет.
Чл. 58. (1) За докторанти в академията се
приемат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“.
(2) За придобиване на образователната и
научна степен „доктор“ лицето по ал. 1 трябва
да защити дисертационен труд при условията
и по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
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(3) Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс по предварително обявени теми, приети от факултетен
съвет по предложение на катедрен съвет.
(4) Конкурсът се провежда не по-рано от
един месец след изтичане на срока за подаване на документи. Когато конкурсът е за
нуждите на МВР, могат да се определят и
допълнителни изисквания към тематиката на
дисертационния труд и стаж на кандидата в
съответните структури на МВР.
(5) Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на академията.
Чл. 59. (1) Конкурсът за редовни и задочни
докторанти включва изпит по специалността
и по чужд език. Изпитът по специалността
включва и оценка на предварително подготвен
доклад по темата за кандидатстване.
(2) Изпитът по специалността се провежда
от комисия от три лица, определена със заповед
на декана по предложение на ръководителя на
катедрата, обявила темата на кандидатстване.
Оценката от този изпит е основен критерий
за класирането на кандидатите.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 включва
три хабилитирани лица в областта на професионалното направление на катедрата или
най-малко едно хабилитирано лице и лица
с образователна и научна степен „доктор“ в
областта на професионалното направление
на катедрата.
(4) Изпитът по специалността се провежда
на два етапа – писмен – с времетраене до
четири часа, и устен – с времетраене по решение на комисията. До устен етап се допускат
получилите оценка най-малко много добър
(4,50) от писмения етап. Успешно положили
изпита са кандидатите, полу чили средна
оценка от писмения и устния етап най-малко
много добър (5,00).
(5) Със заповед на декана се определя
съставът на комисията за изпита по чужд
език. Оценката от този изпит е допълнителен
критерий за класирането на кандидатите при
еднакви резултати от изпита по специалността.
(6) Успешно положили изпита по чужд
език са кандидатите, получили оценка наймалко добър (4,00) на ниво В 1 от Общата
европейска езикова рамка.
(7) В заповедите на декана за провеждане
на изпитите се определят място, дата и час.
(8) Изпитите се провеждат по въпросници, оповестени чрез интернет страницата на
академията.
(9) Последен допълнителен критерий за класиране при еднакви резултати след включване
на оценката от изпита по чужд език е средният
успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“.
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(10) Български граждани, завършили чуждестранни висши училища с признато висше
образование в Реп ублика Бъ лгари я, и ли
чужденци могат да кандидатстват и да се обучават като докторанти по реда за български
граждани, които не са служители на МВР, при
заплащане на такси и при условие, че могат
да се обучават на български език.
Чл. 60. Кандидатите за докторанти на
самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра проект на
дисертационния труд, разработен в основната
му част, и библиография.
Чл. 61. (1) Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати и на кандидатите
с одобрени проекти.
(2) За научен ръководител на докторанта
се избира хабилитирано лице или лице, притежаващо степен „доктор“, с доказани научни
постижения или практически опит.
Чл. 62. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по план при условията и по реда
на ЗВО, ЗРАСРБ, подзаконовите им нормативни актове и този правилник.
(2) Редовната и самостоятелната форма на
обучение са с продължителност до 3 години,
а задочната и дистанционната – до 4 години.
(3) Срокът на докторантурата може да бъде
удължаван до една година при наличие на
уважителни причини.
(4) Докторантите имат право да прекъсват
обучението си по уважителни причини.
(5) Правото на прекъсване се упражнява
след решение на факултетния съвет по заявление на докторанта, одобрено от катедрения
съвет. Началната дата на прекъсването се
определя със заповед на декана.
(6) Прекъснал докторант продължава обучението си при отпадане на причината със
заповед на декана по заявление на докторанта.
Заповедта се издава в двуседмичен срок от
подаване на заявлението.
Чл. 63. (1) След положително решение на
катедрения съвет за готовността за защита
докторантът подава заявление до декана за
защита на дисертацията, като прилага дисертацията, автореферат и други документи,
свързани с нея.
(2) Деканът е длъжен в двуседмичен срок
да свика факултетен съвет за обсъждане и
утвърждаване на състава на научното жури.
(3) Ректорът в 7-дневен срок от решението на факултетния съвет издава заповед за
определяне на научно жури.
(4) Защитата на дисертацията протича по
правилата на ППЗРАСРБ, като докторантът
отговаря на въпросите на научното жури и на
другите присъстващи на заседанието.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Чл. 64. (1) Разходите за обучение на докторанти и за придобиване на научната степен
„доктор на науките“ за служители на МВР,
включително една процедура за защита пред
научно жури, са за сметка на академията.
(2) Докторантите и кандидатите за научна степен „доктор на науките“, които не са
служители на МВР, заплащат разходите по
съответните процедури в размери, определени
от академичния съвет.
Чл. 65. (1) Научната степен „доктор на науките“ се придобива от лице с образователна
и научна степен „доктор“.
(2) За придобиване на научната степен
„доктор на науките“ кандидатът трябва да
защити дисертационен труд при условията и
по реда на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ.
(3) Кандидатът за научна степен „доктор
на науките“ подава документи за защита по
реда, определен за докторанти.
Раздел II
Права и задължения на обучаваните
Чл. 66. (1) Курсантите редовно обучение
имат право:
1. да получават квалифицирано ръководство
и помощ по време на своето обучение;
2. да участват в научноизследователската
работа на академията, като им се гарантира
закрила на интелектуалната собственост;
3. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
4. да ползват ведомствено медицинско
обслужване;
5. да ползват ваканция 30 дни в рамките
на всяка учебна година съгласно утвърдения
учебен план;
6. да ползват безплатно вещево доволствие;
7. да ползват общежитие и цялата база на
академията за учебна, научноизследователска,
спортна и културна дейност;
8. да получават издръжка (стипендия),
чийто размер е в зависимост от постигнатите
резултати в обучението;
9. да получават стипендии, учредени от
физическ и и юридическ и лица, които се
определят с решение на академичния съвет;
10. да бъдат застраховани.
(2) Преминаване от редовна в задочна форма
на обучение се допуска по изключение след
завършване на втори курс преди началото на
новата учебна година, при условие че курсантът постъпи на служба в системата на МВР.
(3) Преминаването по ал. 2 се извършва със
заповед на ректора по предложение на декана.
(4) Ку рсантите задочно обу чение имат
правата на редовните ку рсанти по ал. 1,
т. 1 – 4, 7 и 9.
Чл. 67. (1) Студентите редовно обучение
имат правата по чл. 66, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 7, 9 и
други съгласно действащото законодателство.
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(2) Студентите задочно обучение имат правата по чл. 66, ал. 1, т. 1 – 3 и други съгласно
действащото законодателство.
Чл. 68. (1) Докторантите редовно обучение
имат правата по чл. 66, ал. 1, т. 1 – 3, 7 и 9.
(2) Докторантите задочно, дистанционно
обучение и на самостоятелна подготовка имат
правата по чл. 66, ал. 1, т. 1 – 3.
Чл. 69. (1) Специализантите – служители на
МВР, имат правата по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 7.
(2) Специализантите, които не са служители
на МВР, имат правата по чл. 66, ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 70. (1) На курсантите редовно обучение
се издават курсантски карти, удостоверяващи
статута им на обучавани в академията.
(2) На студентите редовно обучение се
издават студентски карти, удостоверяващи
статута им на обучавани в академията.
Чл. 71. Курсантите редовно обучение могат
да работят по граждански и трудови правоотношения срещу възнаграждение в извънучебно
време при условия и по ред, определени със
заповед на ректора.
Чл. 72. (1) Курсантите редовна форма на
обучение са длъжни:
1. да усвояват системно теоретичните знания и практическите умения по избраната
от тях специалност в установените срокове;
2. да спазват установените ред и дисциплина;
3. да изпълняват разпоредбите на този
правилник, нормативните актове, регламентиращи дейността на МВР, както и заповедите
и разпорежданията на своите началници;
4. да участват редовно във всички занятия
и мероприятия съгласно учебното разписание
и графика на учебния процес;
5. да полагат изпитите си в определените
срокове;
6. да не носят оръжие по време на изпити
и занятия, с изключение на случаите, когато
учебният процес налага това;
7. да изпълняват задачи, свързани с дежурствата и охраната на академията;
8. да носят униформа по време на учебни
занятия и дежурства;
9. да спазват изискванията на нормативните
актове, свързани със защитата на класифицирана информация;
10. да не членуват в политически партии,
да не осъществяват политическа дейност, да
не изразяват политически възгледи, както и
да не предприемат други действия по време
на обучението, с които се нарушава политическият им неутралитет;
11. да не отказват изпълнение на своите
задължения по религиозни мотиви;
12. да заплащат такса за ползване на социални услуги в размер, определен от академичния съвет;
13. да пазят имуществото на академията и
да възстановяват причинените щети;
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14. да уведомяват писмено началника на курса при напускането на територията на София;
15. да поддържат необходимата хигиена
в сградите на академията и в прилежащите
им територии;
16. да пазят и да развиват традициите на
академията;
17. да допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане на престижа
и авторитета на академията.
(2) Курсантите задочна форма на обучение
имат задълженията на курсантите по ал. 1,
т. 1 – 13, 15 – 17.
Чл. 73. Студентите редовна и задочна форма на обучение имат задълженията по чл. 72,
ал. 1, т. 1 – 6, 9, 12, 13, 15 – 17 и други съгласно
действащото законодателство, отнасящо се до
науката и висшето образование.
Чл. 74. (1) Докторантите редовно обучение
имат задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 3, 5,
6, 9 – 13, 15 – 17, а за служителите на МВР – и
по т. 10 и 11.
(2) Докторантите задочно, дистанционно
обучение и на самостоятелна подготовка имат
задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 9,
12, 13, 15 – 17, а за служителите на МВР – и
по т. 10 и 11.
Чл. 75. Специализантите имат задълженията по чл. 72, ал. 1.
Чл. 76. (1) Курсантите редовно обучение
могат да отсъстват от учебни занятия само
при уважителни причини с разрешение на
декана чрез началника на курса, но не повече
от 10 дни за една учебна година.
(2) Старшите на курсове и групи могат да
отсъстват от учебни занятия само при уважителни причини с разрешение на декана чрез
началника на курса, но не повече от 15 дни
за една учебна година.
Раздел III
Преместване на курсанти и студенти
Чл. 77. (1) Преместване на курсанти и
студенти, обучаващи се в редовна форма на
обучение за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“, от една
специалност в друга се допуска, когато условията за приемане са еднакви и при наличие
на свободни места в съответната специалност,
преди записването в следващ курс и при показан
общ успех не по-нисък от много добър (5,00).
(2) Когато броят на кандидатите за преместване по ал. 1 превишава броя на свободните
места, класирането се извършва съобразно
общия успех.
(3) Преместването по ал. 1 се извършва със
заповед на ректора, като курсантите полагат
допълнително изпити по дисциплините от
учебния план на новата специалност, които
не са изучавали, по индивидуален план, утвърден от декана на факултета.
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(4) Паралелно обучение на курсантите и
докторантите по повече от една специалност
не се допуска.
Чл. 78. (1) Преместване на курсанти в друго
висше училище се допуска по изключение след
изтичане на предходната, но не по-късно от
започването на новата учебна година.
(2) Преместването по ал. 1 се решава от
двамата ректори по взаимно съгласие.
(3) Преместване на студенти в друго висше
училище се извършва при условия и по ред,
уредени в нормативните актове в областта на
висшето образование.
Раздел IV
Особен режим на обучение
Чл. 79. Режимът на обучение на курсантки – бременни и майки с деца до 2-годишна
възраст, се избира от тях и може да се проведе
по един от следните начини:
1. по индивидуален план, включващ посещение на не по-малко от 50 на сто от учебните занятия през семестъра, и индивидуален
график за явяване на изпити, съгласувани с
преподавателите по съответните дисциплини
и утвърдени от декана;
2. с присъствие на очните занятия със
задочните курсанти и изпълнение на учебните задължения съгласно учебния план за
задочно обучение.
Чл. 80. (1) Деканът може да разреши на
задочни курсанти, завършили втори курс,
които имат общ успех най-малко много добър
(5,00) от предходната година, да завършат в
съкратен срок.
(2) Курсантите по ал. 1 се обучават по
индивидуални план и график за явяване на
изпити, съгласувани с преподавателите по
отделните дисциплини и утвърдени от декана.
(3) Курсантите по ал. 1 могат да се явяват
на изпити и извън редовните сесии.
Чл. 81. Студент, който желае да завърши
в съкратен срок, придобива това право след
разрешение на декана.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБЕН ПРОЦЕС
Раздел I
Организация на учебния процес
Чл. 82. (1) Обучението в академията се
осъществява върху принципите на научност,
системност, достъпност, нагледност, активност, индивидуален подход към обучаваните,
единство на обучението и възпитанието и изискването за оптимално съотношение между
теорията и практиката.
(2) Учебният процес в професионалното
образование се провежда по акредитирани
професионални направления и научни специалности.
Чл. 83. (1) Основните форми на обучение
в академията са:
1. редовна;
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2. задочна;
3. дистанционна.
(2) На курсантите и студентите, завършили
различните форми на обучение, се признава
еднаква степен на висше образование и професионална квалификация, при условие че
са изпълнили учебния план на съответната
специалност.
(3) Специализанти могат да се обучават в
присъствена (редовна), дистанционна и комбинирана форма.
Чл. 84. (1) Обучението за придобиване на
степени от висшето образование в академията
се провежда по учебна документация за всяка
специалност и образователно-квалификационна степен, която обхваща: квалификационни
характеристики, учебни планове, учебни програми и тематични планове на изучаваните
дисциплини, ежегоден график на учебния
процес и разписания на учебните занятия.
(2) Квалификационните характеристики за
всяка специалност се подготвят от факултетите, съгласуват се със съответните основни
структури на МВР, обсъждат се от академичния съвет и се утвърждават от министъра на
вътрешните работи.
(3) Учебният план за всяка специалност на
висшето образование се изготвя от факултетите, съгласува се със съответните основни
структури на МВР, приема се от академичния
съвет и се утвърждава от ректора.
(4) Учебните програми се изготвят от
катедрите, одобряват се от факултетните съвети, приемат се от академичния съвет и се
утвърждават от ректора.
(5) Учебните планове на ку рсовете за
специализанти се изготвят от факултетите,
съгласуват се със съответните основни структури на МВР и се утвърждават от ректора.
Чл. 85. (1) Учебните планове, по които
се провежда обучение за придобиване на
образователно-к ва лификационни степени
от висшето образование, са основни документи, които съдържат в себе си: областта
на висшето образование и професионалното
направление; специалността; професионалната
квалификация; образователно-квалификационната степен; срока и формата на обучение;
наименованието, хорариума и кредитите на
дисциплините и курса, в който ще се изучават; учебните форми; формата на контрол при
проверка на знанията; разпределението на
учебното време по семестри, сесии и учебен
стаж; годишната ваканция; държавните изпити
и начина и срока за дипломиране.
(2) Учебните планове, по които се провежда
обучение в курсовете за професионално обучение, са основни документи, които съдържат: вида на курса; целите и задачите; срока
и формата на обучение; наименованието на
модулите и хорариума на дисциплините, които
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ще се изучават; учебните форми; формата на
контрол при проверка на знанията и разпределението на учебното време.
Чл. 86. (1) Учебните програми по съответните дисциплини съдържат: хорариума и
кредитите; темите; подробен план на учебното
съдържание по всяка тема; необходимото учебно време; формите за проверка на знанията
и литературните източници.
(2) Учебните програми по дисциплините
се използват при обучението за придобиване
на степени от висшето образование и за професионално обучение.
Чл. 87. (1) По всяка учебна дисциплина се
разработва тематичен план, който се утвърждава от декана и съдържа наименованието
на темите и необходимото учебно време за
всяка от тях.
(2) Тематичните планове за курсовете за
професионално обучение включват темите от
учебната програма, необходими за постигане
целите на курса.
Чл. 88. Ежегодният график на учебния
процес за редовна и задочна форма на обучение за придобиване на степени от висшето
образование се изготвя за всяка учебна година по семестри съгласно учебния план и се
утвърждава от ректора.
Чл. 89. (1) Разписанията на учебните занятия се изготвят за всеки семестър и за всеки
курс за професионално обучение по учебни
дисциплини, модули и часове и се утвърждават от декана.
(2) Промени на разписанията на учебните
занятия се допускат с разрешение на декана.
Чл. 90. (1) Обучението на докторантите се
осъществява по учебен план, който включва
задължителни и избираеми дисциплини.
(2) Катедрите изготвят докторски програми по дисциплините, които се обсъждат от
факултетен съвет и се приемат от академичния съвет.
Чл. 91. Учебният процес се осъществява
чрез: лекции, семинари, упражнения, практически занятия, ситуативни игри и учения,
лабораторни занятия, учебна практика и стаж,
разработване на реферати, курсови работи,
дипломни работи и проекти, консултации,
самостоятелна работа и други форми, предвидени в учебните планове и програми.
Чл. 92. (1) Основна форма за оценяване на
знанията е писменият изпит.
(2) За проверка и оценка на знанията се
използват и други форми на контрол, предвидени в учебните планове и програми.
Чл. 93. (1) Изпитите се провеждат в сесии,
които се определят от учебния план и ежегодния график на учебния процес. Промяна на
графика за провеждане на изпитните сесии се
прави по изключение с разрешение на ректора.
(2) За всеки семестър за курсантите и
студентите редовно обучение се определят
редовна и поправителна сесия.
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(3) На курсантите и студентите задочно
обучение се определят три редовни и една
поправителна сесия за всеки семестър, като
по всяка дисциплина те се явяват на една
редовна и на една поправителна сесия.
(4) Явяването на поправителни изпити на
редовни сесии не се разрешава освен в случаите, определени с този правилник.
(5) При неуспех на редовен и на поправителен изпит курсантите и студентите имат
право на ликвидационен изпит до началото
на следващата учебна година.
(6) При два неположени изпита за една
учебна година на студентите се разрешава
записване в по-горен курс.
Чл. 94. Изпитите, положени в други висши
училища, се признават при условията и по реда
за прилагане на системата за натрупване и
трансфер на кредити, определени с наредбата
по чл. 44а от Закона за висшето образование
на министъра на образованието, младежта и
науката.
Чл. 95. (1) Курсантите и студентите се
допускат до изпити при заверен семестър.
(2) Заверката на семестъра се прави от
декана въз основа на курсантските и студентските книжки. В тях по всяка дисциплина
п реподаватели те удостоверяват с подпис
участие в учебния процес и изпълнението на
учебните задачи.
(3) Семестърът не се заверява при:
1. повече от три отсъствия от занятията
от курсанти без уважителна причина по една
и съща задължителна или избираема учебна
дисциплина;
2. повече от допустимите по този правилник
отсъствия за студенти;
3. неизпълнени учебни задачи по учебна
дисциплина;
4. отсъствия по уважителни причини за
срок над 50 на сто от учебното време.
(4) По изключение деканът на факултета
може да разреши административна заверка
на семестъра веднъж по време на целия курс
на обучение, като преценява причините за
неизпълнение на задълженията.
Чл. 96. (1) Студентите присъстват в задължителните форми на учебния процес, предвидени в учебния план и в учебните програми,
в не по-малко от 80 на сто от учебното време
за всяка отделна дисциплина.
(2) На студентите, които не участват в
задължителните форми на учебни занятия,
се водят отсъствия.
Чл. 97. (1) Студент, неполучил заверка по
една учебна дисциплина, има право да се
яви на изпити по останалите дисциплини, по
които е получил заверка.
(2) При успешно полагане на изпитите по
ал. 1 студентът придобива право да премине
в по-горен курс, като неизпълнените задъл-
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жения от предишния курс, дали основание за
неполучаване на заверка, се изпълняват до
края на новата учебна година.
(3) Студент, повторно неизпълнил задълженията по учебната дисциплина, за която не
е получил заверка, ако няма възможност за
административна заверка, се отписва.
Чл. 98. (1) На курсанти и студенти редовно
обучение с продължителност на заболяване
до 10 дни се разрешава явяване на изпит в
рамките на сесията или в удължен срок в
съответствие с продължителността на заболяването. При продължителност на заболяването повече от 10 дни срокът на явяването
на изпит може да бъде удължен от декана, но
в рамките на учебната година.
(2) Болничният лист се представя на началника на курса най-късно 3 дни след края
на заболяването.
(3) Промяната на датата на изпита се разрешава от декана въз основа на болничен лист.
(4) Курсантите и студентите, освободени от
физическо натоварване с медицинско удостоверение, присъстват на учебните занятия, като
покриват нормативите или полагат изпити
след възстановяването си.
Чл. 99. (1) С разрешение на ректора курсантите, които имат един неположен изпит
и общ успех, не по-малък от много добър
(4,50), от положените изпити за съответния
курс, включително оценка слаб (2,00), имат
право да се явят на изпит в срок един месец
след започване на новата учебна година. До
полагането на изпита те са длъжни да посещават всички учебни занятия и да изпълняват
задълженията, произтичащи от учебния план
за по-горния курс на обучение. Положилите
успешно изпита се записват в по-горен курс.
(2) Студент, записан в по-горен курс с до
два неположени изпита, в новата учебна година
има право на една редовна и една поправителна сесия за изпитите от предходната година.
(3) Студент със слаба комплексна текуща
оценка има право да се яви на заключителен
изпит по съответната дисциплина.
Чл. 100. (1) За провеждане на семестриалните изпити катедрените съвети разработват
и приемат: въпросници, изпитни тестове,
изпитни билети и други материали.
(2) Въпросниците се раздават на обучаваните не по-късно от 30 дни преди началото
на изпитната сесия.
(3) Предварително запознаване на обучаваните с изпитните тестове и задачи е забранено.
Чл. 101. (1) Изпитът се провежда от преподавател я, изнесъл лек ционни я к у рс по
съответната дисциплина.
(2) Преподавателите, провеждали упражненията, семинарните занятия и учебните
практики, са длъжни да присъстват и да
участват в изпита.
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(3) По изключение, по предложение на
ръководителя на катедрата или на декана и с
разрешение на ректора обучаван може да се
яви на изпит при друг преподавател, изнасящ
лекционен курс по същата учебна дисциплина.
Чл. 102. (1) Знанията и уменията на обучаваните се оценяват по шестобална система,
която включва: отличен (6,00), много добър
(5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).
(2) За успешно положен се смята изпитът,
оценен най-малко със среден (3,00).
(3) Критериите за оценка на знанията и
уменията на обучаваните се определят в Правилника за организацията на учебната дейност
в академията, приет от академичния съвет.
(4) За преписване на изпит се поставя
слаба оценка.
(5) При неявяване на изпит без уважителна
причина се поставя административно слаба
оценка.
Чл. 103. (1) Оценката от изпита или комплексната текуща оценка се обявява на обучавания, вписва се и се подписва собственоръчно от изпитващия преподавател в изпитен
протокол и в курсантската или студентската
книжка непосредствено след изпита, а текущата оценка – в края на семестъра.
(2) Изпитните протоколи се предават в
канцеларията на отдел „Учебна и информационна дейност“ на академията непосредствено
след приключването на изпита.
(3) Оценките от изпитните протоколи се
вписват в главната книга лично от преподавателя, провел изпита, не по-късно от 5 дни
след изпита.
(4) Главната книга и изпитните протоколи
се съхраняват в канцеларията на отдел „Учебна и информационна дейност“ на академията
в съответствие със Закона за Националния
архивен фонд и подзаконовите актове по неговото прилагане.
Чл. 104. (1) Обучението на докторантите
се осъществява по индивидуален учебен план.
(2) Индивидуалният учебен план определя
насочеността на докторантурата и се състои от
общ учебен план за целия период на обучение
и работен план по години. Индивидуалният
учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности
по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции
и упражнения, участието в курсове, семинари,
конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на
дисертационния труд.
Чл. 105. (1) Обучението на докторантите
включва следните дейности:
1. научноизследователска (художественотворческа) дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
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3. преподавателска или експертна дейност,
участие в научни форуми (национални или
международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. защита на докторска дисертация.
(2) Разпределението по видове дейности
за срока на докторантското обучение се извършва на базата на стандарт при спазване
на следните задължителни изисквания:
1. една трета от срока е за дейности по
ал. 1, т. 2 – 4;
2. една втора от срока е за научноизследователска дейност;
3. една шеста от срока е за защита на
дисертация.
Чл. 106. (1) За добра организация на учебния
процес и спазване на вътрешния ред от състава на обучаваните се назначават: старши на
курс и на група, а в курсове, които съдържат
класифицирана информация – и секретчик.
(2) Правата и задълженията на старшите на
курс и на група и на секретчика сe уреждат
в Правилника за организацията на учебната
дейност в академията.
Чл. 107. Организацията на учебната дейност
в академията се урежда с правилник, приет
от академичния съвет.
Раздел II
Отписване, отс тра н ява не, п рекъсва не и
възстановяване на курсантите, студентите
и специализантите
Чл. 108. Курсантите се отписват от академията със заповед на ректора в следните
случаи:
1. при успешно завършване курса на обучение;
2. по собствено желание;
3. по здравословни причини въз основа
на медицинско удостоверение, издадено от
Централната експертна лекарска комисия към
Медицинския институт на МВР;
4. при психологична несъвместимост за
работа в МВР;
5. при закриване на специалността;
6. при прекратяване на служебното или
трудовото правоотношение с МВР.
Чл. 109. Курсантите се отстраняват от
академията със заповед на ректора преди
завършване срока на обучение при:
1. незаверен семестър;
2. слаб успех;
3. неявяване за повече от два последователни работни дни за провеждане на учебен стаж
или неизпълнение на програмата за учебния
стаж, с изключение на непроведен стаж поради
болест, бременност или майчинство;
4. представяне на неверни данни и документи, въз основа на които са приети в
академията;
5. осъждане с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление от общ характер;
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6. извършени дисциплинарни нарушения,
които са основание за отстраняване от академията.
Чл. 110. Курсантите се отстраняват поради
слаб успех при три и повече слаби оценки от
семестриалните изпити и/или комплексни
текущи оценки, получени след приключването
на редовна сесия, или при две и повече слаби
оценки, получени общо след приключването
на поправителните сесии.
Чл. 111. Учебните права на отстранените
курсанти по чл. 109, т. 4, 5 и 6 не се възстановяват и те не могат да бъдат приемани за
повторно обучение като курсанти.
Чл. 112. (1) Отстранените курсанти поради слаб успех, по дисциплинарен ред, при
осъждане за умишлено престъпление от общ
характер, напусналите по собствено желание
по време на обучението, както и отказалите се
след дипломиране да заемат определената им
длъжност в МВР възстановяват съответните
разходи за обучението си.
(2) Отстранените и отписаните курсанти
могат да получат академична справка след
заплащане на разходите по ал. 1.
Чл. 113. (1) Специализантите, отсъствали
по уважителни причини повече от 25 на сто
от учебното време, се отписват.
(2) Специализантите, които са допуснали
повече от три отсъствия без уважителна причина, не са положили успешно изпитите или са
извършили дисциплинарни нарушения, които
са основание за отстраняване от академията,
се отстраняват.
(3) За всички отписани и отстранени курсан
ти и специализанти се уведомява дирекция
„Човешки ресурси“ на МВР.
Чл. 114. (1) По преценка на ректора курсан
тите, предложени за отстраняване поради слаб
успех или при неявяване за повече от два последователни работни дни за провеждане на
учебен стаж или неизпълнение на програмата
за учебния стаж, могат да прекъснат обучението си за срок една година само веднъж
през целия курс на обучение.
(2) Курсантите, на които не е заверен зимният семестър и не са отстранени, прекъсват
обучението за времето на летния семестър
на текущата учебна година, а тези, на които
не е заверен летният семестър, прекъсват
обучението за времето на зимния семестър
на следващата учебна година.
(3) Прекъсване на обучението на курсанти
се извършва при продължително боледуване,
бременност и майчинство, когато са направени
отсъствия повече от 50 на сто от учебното време.
(4) Временно прекъсване на курсанти редовно обучение се прилага в случаите, когато
срещу тях е започнало наказателно преследване за извършено умишлено престъпление
от общ характер по искане на органите на
досъдебното производство.
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(5) Курсантите, които са прекъснали по реда
на ал. 2, 3 и 4, изпълняват повторно всички
задължения, произтичащи от обучението по
съответните дисциплини. За това време те не
получават издръжка.
(6) Ку рсантите, на които е разрешено
прекъсване на обучението за една година,
преминават в следващ семестър или курс
след успешно полагане на невзетите изпити
на една редовна и една поправителна сесия
или успешно проведен учебен стаж.
(7) Срокът на обучение на курсантките
майки може да се удължи до 2 години след
раждането на всяко дете.
Чл. 115. При теж ко и продъл ж ително
боледуване и по други уважителни причини
ректорът може да разреши прекъсване на обучението, но за не повече от 3 години. В тези
случаи прекъсналите курсанти не могат да
се явяват на изпити и през това време нямат
статут на курсанти и не получават издръжка.
Чл. 116. Курсантите от последния курс,
които не са положили успешно всички изпити
на последната поправителна сесия съгласно
учебния план, не могат да прекъснат. Те могат
да положат невзетите изпити на съответните
сесии, но не по-късно от една година след
последната поправителна сесия, след което
нередовните се отстраняват.
Чл. 117. (1) Възстановяването на учебните
права на курсантите, прекъснали обучението
си за определен срок – при незаверен семестър, поради слаб успех или при неявяване за
повече от два последователни работни дни за
провеждане на учебен стаж или неизпълнение
на програмата за учебния стаж, се извършва
със заповед на ректора след извършване на
проверка от сектор „Човешки ресурси“ на
академията.
(2) В началото на всяка учебна година
или при възстановяване след прекъсване
курсантите в задочна форма на обучение
представят удостоверение от структурата, че
продължават да служат в системата на МВР.
При непредставяне на такова удостоверение
обучението им се прекратява.
Чл. 118. (1) Студентите се отписват, отстраняват, прекъсват и възстановяват обучението
си съгласно ЗВО и този правилник.
(2) Студент, който едновременно не е получил заверка по една учебна дисциплина и има
неположени до два изпита и/или комплексни
текущи оценки, има право еднократно да
прекъсне обучението за срок една година.
През периода на прекъсването този студент
изпълнява задълженията за придобиване на
заверка и полага невзетите изпити и/или
комплексни текущи оценки на една редовна
и една поправителна сесия.
(3) Прекъснал студент се отписва от академията при неизпълнение на задълженията
по учебния план.
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(4) Студент, отписан за неизпълнение на
задъл ж ителни у чебни задачи по отделна
дисциплина и неполучаване на заверка по
учебна дисциплина, може една година след
отписването да кандидатства за приемане
по същата специалност и ако бъде приет, се
записва в курса, в който е прекъснал.
(5) Възстановените студенти на основание
ал. 4 продължават обучението си по учебния
план, по който се обучава курсът, в който
студентът е възстановен.
(6) Студентите се отстраняват от академията със заповед на ректора преди завършване
срока на обучение при:
1. представяне на неверни данни, въз основа на които са приети в академията, или
подправяне на документи за студентското им
положение;
2. осъждане на лишаване от свобода за
извършено умишлено престъпление от общ
характер;
3. системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или правилника на
академията;
4. извършени дисциплинарни нарушения,
които уронват престижа на академията, или
при грубо нарушение на дисциплината и
нормативно установения ред в академията.
Раздел III
Учебен стаж
Чл. 119. (1) По време на обучението курсан
тите, студентите и специализантите провеждат
учебен стаж в съответните основни структури
на МВР или във ведомството, за което се
обучават.
(2) Учебният стаж се провежда по програма, утвърдена от главния секретар на МВР.
(3) Ръководителите на основните структури на МВР организират изпълнението на
програмата. Непосредственото ръководство
на курсантите, студентите и специализантите
по време на учебния стаж се осъществява
от служители, определени със заповеди на
съответните началници.
(4) В 7-дневен срок след приключването на
учебния стаж ръководителите на основните
структури на МВР или упълномощени от тях
длъжностни лица изпращат в академията
справка за изпълнението на програмата от
всеки обучаван.
(5) Не се допуска използването на курсанти,
студенти и специализанти извън целите на
обучението и освобождаването им от учебния
стаж по-рано от установения срок.
Чл. 120. Обучаваните, които имат насрочени поправителни изпити по време на стажа,
се освобождават от преките си ръководители
за не повече от два дни за всеки изпит.
Чл. 121. При непроведен стаж поради болест, бременност или майчинство обучаваните
не се отстраняват.
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Раздел IV
Провеждане на държавни изпити и защити
на дипломни работи
Чл. 122. Обучението за придобиване на
образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ и „магистър“ за всяка специалност
завършва с държавни изпити или със защита на дипломна работа. До тях се допускат
курсант и и студенти, изпълнили задълженията
си по учебния план.
Чл. 123. Студенти, които не са се дипломирали в тригодишен срок след последния
семестриален изпит, имат право да се дипломират в нов едногодишен срок.
Чл. 124. (1) За провеждане на държавните
изпити или защита на дипломните работи ректорът назначава държавни изпитни комисии
съгласно действащото законодателство, в които
се включват и представители на основните
структурни звена на МВР.
(2) Председател на държавна изпитна комисия е хабилитирано лице от съответната
научна област.
(3) Графикът за провеждане на държавните
изпити се утвърждава от ректора.
Чл. 125. (1) Ръководителите и темите на
дипломните работи се предлагат от ръководителите на катедри и се утвърждават от декана.
(2) Темите за дипломните работи се обявяват в началото на последната учебна година.
Чл. 126. (1) Завършената дипломна работа
се представя на ръководителя на катедрата не
по-късно от 15 дни преди датата на защитата.
(2) Катедрените съвети определят рецензенти на дипломните работи, които се обявяват
със заповед на ректора не по-късно от 10 дни
преди началото на работата на държавната
изпитна комисия.
(3) Рецензентите представят рецензиите
си не по-късно от два дни преди защитата.
(4) Дипломантът се запознава предварително с рецензията на дипломната работа.
Чл. 127. (1) Придобилите право да положат
държавен изпит или да защитят дипломна работа имат право да се явят на две сесии – редовна и поправителна.
(2) Поправителна сесия на държавен изпит
или защита на дипломна работа се провежда
не по-късно от 6 месеца след редовната.
(3) Когато по време на редовната или на
поправителната сесия обучаваните са били
тежко болни и заболяването е установено с
медицинско удостоверение, издадено от Централната експертна лекарска комисия към
Медицинския институт на МВР – за курсанти,
или от съответната експертна лекарска комисия – за студенти, им се дава възможност
да се явят на държавен изпит или на защита
на дипломна работа един или два пъти в
зависимост от пропуснатите сесии по време
на боледуването.
(4) Неиздържалите държавния изпит на
определените сесии имат право да се явят в
срок не по-късно от 3 години от полагане на
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последния семестриален изпит на една редовна
и на една поправителна сесия, като за целта
подават заявление до ректора.
(5) Незащитилите дипломна работа избират
нова тема за дипломна работа, която могат
да защитят при условията и по реда на ал. 4.
Чл. 128. (1) Жалбите на випускниците
по въпроси, свързани с държавните изпити
или със защитата на дипломните работи, се
разглеждат от държавната изпитна комисия.
(2) Жалбите се подават до председателя
на държавната изпитна комисия не по-късно
от три дни от датата на изпита или защитата
на дипломната работа. Решенията по тях се
вземат в 7-дневен срок от датата на постъпване на жалбата.
Раздел V
Документи за завършване на професионалната подготовка
Чл. 129. Издържалите държавните изпити
или защитили дипломна работа получават
диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и европейско дипломно приложение при
заявено искане.
Чл. 130. Завършилите курс за професионално обучение получават документ за професионална квалификация.
Чл. 131. Книгите за регистриране на издадените дипломи, европейски дипломни
приложения, свидетелства и удостоверения се
съхраняват от канцеларията на академията
в съответствие със Закона за националния
архивен фонд и в подзаконовите актове по
неговото прилагане.
Г л а в а

ш е с т а

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Раздел I
Научноизследователска дейност
Чл. 132. В академията се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания,
които имат за цел създаването на нови научни
знания и научноприложни продукти за учебния процес, практическата дейност в МВР и
други ведомства.
Чл. 133. (1) Провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания е основна
и неделима част от дейността на академичния
състав и докторантите, която се взема предвид
при атестацията им.
(2) Научноизследователска дейност могат да
извършват и обучаваните, както и специално
назначени за целта лица.
Чл. 134. (1) Планът за научноизследователската дейност на академията се изготвя
ежегодно на основата на плановете на факултетите.
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(2) Планът за научноизследователската
дейност на академията за календарната година
се приема от академичния съвет до края на
предходната календарна година и се утвърждава от ректора.
(3) Научноизследователската дейност се
отчита ежегодно на заседание на академичния
съвет въз основа на отчетите на факултетите.
Чл. 135. Академията организира и провеж да нау чни конференции, симпозиуми,
семинари и дру ги фору ми, посветени на
проблемите и задачите на учебния процес,
нау чноизследователската и практическата
дейност на структурите на МВР.
Чл. 136. Академията насърчава патентната дейност и развитието на индустриалната
собственост.
Раздел II
Редакционно-издателска дейност
Чл. 137. Редакционно-издателската дейност
се осъществява от редакционно-издателско
звено при академията.
Чл. 138. Академията издава:
1. учебници, учебни пособия (помагала)
и други материали, необходими за учебния
процес;
2. монографии, студии и друга научна литература за нуждите на научноизследователския
и учебния процес;
3. годишник, научни бюлетини на факултетите и други периодични издания;
4. вътрешноакадемични нормативни актове
и други документи, свързани с дейността на
академията;
5. рекламни и информационни материали
на академията.
Чл. 139. Условията и редът за осъществяване на редакционно-издателската дейност в
академията се уреждат с правилник, който
се приема от академичния съвет.
Чл. 140. Планът за редакционно-издателската дейност на академията се изготвя за
следващата календарна година по заявки на
факултетите и се приема до края на предходната календарна година от академичния съвет.
Раздел III
Международна дейност
Чл. 141. (1) Международната дейност на
академията има за цел осъществяване на
международно сътрудничество със сродни
образователни институции на страните от Европейския съюз и други държави за издигане
нивото на учебния процес и научноизследователската дейност.
(2) Международната дейност на академията се осъществява от ректора съгласувано с
министъра на вътрешните работи.
Чл. 142. Международното сътрудничество
се осъществява чрез:
1. подготовка и реализация на проекти за
обучение на служители от МВР по международни програми;
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2. сътрудничество с аналогични международни образователни институции;
3. сътрудничество с представители на неправителствения сектор – неправителствени
организации и международни организации
в областта на обучението по проблемите на
сигурността и обществения ред;
4. участие в международни конференции,
симпозиуми, семинари, образователни стажове
и други международни прояви;
5. обмен на академичен състав;
6. у частие в съвместни меж ду народни
научни разработки по актуални въпроси на
сигурността и обществения ред;
7. обмен на добри практики и новости в
обучението по проблемите на сигурността и
обществения ред.
Раздел IV
Културно-информационна и музейна дейност
Чл. 143. Културно-информационната дейност на академията има за цел да формира
и поддържа необходимата обща култура и
професионална етика на служителите и обучаваните, като запазва и развива националните
традиции и ги приобщава към ценностите на
съвременното общество.
Чл. 144. Културно-информационната дейност се осъществява чрез:
1. събиране, поддържане и обмен на библиотечен фонд;
2. изграждане и поддържане на културно-информационни фондове в съответствие
със задачите на академията и действащите
вътрешноведомствени нормативни актове;
3. културно-просветна и разяснителна работа сред обществото;
4. създаване на условия за развитие на
курсантското и студентското творчество;
5. подпомагане на к л убната к ул т у рна
дейност;
6. поддържане на контакти с творчески
съюзи, организации и институции.
Чл. 145. (1) Музейната дейност на Академията се осъществя от Музея на МВР.
(2) Музеят на МВР е културна и научна
структура на Академията, която осъществява
дейността по опазване на културните ценности
и музейното дело, свързани с националната
сигурност, опазването на обществения ред,
граничния контрол, пожарната безопасност
и защитата на населението, като:
1. издирва, изучава, събира, придобива,
съх ран ява, опазва, док у ментира, поп ул яризира и представя културни ценности и
образци, свързани с българската история в
областта на националната сигурност, опазването на обществения ред, граничния контрол, пожарната безопасност и защитата на
населението, с познавателна, образователна
и естетическа цел;
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2. изпълнява културно-възпитателни, образователни и информационни дейности в
сферата му на компетентност;
3. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност;
4. организира и провежда научни прояви
(конференции, работни срещи, дискусии, кръгли маси и др.) в сферата му на компетентност.
Раздел V
Спортна дейност
Чл. 146. Спортната дейност в академията
има за цел поддържане на необходимата физическа годност на служителите и обучаваните
в съответствие с установените нормативи.
Чл. 147. Академията насърчава развитието
на физическата култура и спорта, като:
1. изгражда и поддържа спортна база;
2. осигурява ползването на спортните зали
и съоръжения от академичния състав, обучаваните и служителите на МВР;
3. подпомага дейността на изградените
спортни клубове и секции;
4. организира състезания, турнири и други
спортни мероприятия.
Раздел VI
Социално-битова дейност
Чл. 148. Социално-битовата дейност има за
цел създаването на подходяща инфраструктура
за осъществяване на дейностите в академията,
както и на необходимите условия за работа и
живот на обучаваните и служителите.
Чл. 149. Социално-битовата дейност се
осъществява чрез:
1. изграждане и поддържане на сградния
фонд и прилежащите територии на академията;
2. изграждане и поддържане на обекти със
социално-битово предназначение;
3. подпомагане на социално слаби служители и обучавани.
Чл. 150. Социално-битовата дейност на
академията се осъществява в съответствие с
действащото законодателство и вътрешноведомствената нормативна уредба, регламентираща тази дейност в МВР.
Чл. 151. (1) Настаняването и ползването в
общежитията се уреждат с правилник, приет
от академичния съвет.
(2) Ползването на останалите обекти със
социално предназначение се урежда със заповеди на ректора.
Г л а в а

с е д м а

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 152. Имуществото, предоставено за
ползване на академията, се състои от: сграден
фонд, комунални съоръжения, всички видове техника, въоръжение и друго имущество,
осигуряващо дейността є.
Чл. 153. Поддържането на имуществото
се извършва от обслужващите звена на академията.
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Чл. 154. В приходната част на бюджета на
академията постъпват собствени приходи от
научноизследователска и развойна дейност,
такси, услуги, наеми, дарения, завещания,
спонсорство и други дейности.
Чл. 155. Разходната част на бюджета на
академията осигурява средства за:
1. издръжка на обучението;
2. научни изследвания;
3. социално-битова, културна и спортна
дейност на курсантите, студентите, специализантите и докторантите.
Г л а в а

о с м а

НАГРАДИ
Чл. 156. (1) Наградите са лични и колективни, морални и материални.
(2) Видът на наградата се определя съобразно конкретния личен или колективен принос
за изпълнението на служебните задължения от
служителите и обучаваните и със значимостта
на постигнатите от тях резултати.
Чл. 157. Академичният състав, служителите на академията, докторантите, служители на
МВР, специализантите и курсантите задочно
обучение се награждават с наградите по реда,
установен в МВР.
Чл. 158. (1) На курсантите и студентите
редовно обучение се дават следните награди:
1. писмена похвала;
2. обявяване на благодарност;
3. парична или предметна награда.
(2) Наградите по ал. 1 се дават от министъра, главния секретар, ректора, деканите и
техните заместници по реда, определен в МВР.
Чл. 159. Награждаването на обучаваните се
извършва въз основа на мотивирано предложение на началника на курс до органа, който
има право да даде съответната награда.
Г л а в а

д е в е т а

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 160. (1) За извършени дисциплинарни
нарушения от служители на МВР – обучавани
в академията, им се налагат дисциплинарни
наказания по реда на ЗМВР и актовете за
неговото прилагане.
(2) Курсантите редовно обучение, студентите и докторантите, които не са служители
на МВР, носят дисциплинарна отговорност за
нарушения по този правилник и други актове
в академията.
Чл. 161. Дисциплинарната отговорност е
лична.
Раздел II
Дисциплинарни нарушения
Чл. 162. Дисциплинарни нарушения са:
1. неизпълнение или отказ за изпълнение
на заповед на началник;
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2. закъснение или отсъствие без уважителна
причина от учебни занятия;
3. други нарушения, свързани с учебния
процес;
4. неизпълнение или нарушаване на задълженията, свързани с дежурствата и охраната
на академията;
5. нарушаване на дисциплината и нормативно установения ред в академията;
6. нарушаване на правилата за опазване
на класифицираната информация;
7. повреждане или унищожаване на имущество на академията;
8. действия, нарушаващи политическия
неутралитет;
9. грубо поведение спрямо граждани или
служители на МВР;
10. морална разпуснатост, злоупотреба с
алкохол и употреба на упойващи вещества;
11. уронване престижа на академията.
Раздел III
Дисциплинарни наказания
Чл. 163. На обучаваните се налагат следните дисциплинарни наказания:
1. мъмрене;
2. писмено предупреждение;
3. порицание;
4. отстраняване от академията.
Чл. 164. (1) Дисциплинарното наказание
„мъмрене“ се изразява в отправяне на предупреждение с посочване на обстоятелства,
за които то се налага.
(2) Наказанието се на лага за срок до
3 месеца.
Чл. 165. (1) Налагането на наказание „писмено предупреждение“ се изразява в отправяне
на предупреждение към извършителя на нарушението, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение, за което е предвидено
налагане на същото наказание, ще му бъде
наложено по-тежко дисциплинарно наказание.
(2) Наказанието се налага за срок от 3 до
6 месеца.
Чл. 166. (1) Налагането на наказание „порицание“ се изразява в обявяване на наложеното
наказание и отправяне на предупреждение
към извършителя на нарушението, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение,
за което е предвидено налагане на същото
или по-тежко дисциплинарно наказание, ще
му бъде наложено наказание „отстраняване
от академията“.
(2) Наказанието се налага за срок от 6
месеца до една година.
Раздел IV
Определяне и ред за налагане на дисциплинарни наказания
Чл. 167. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид
тежестта на нарушението, последиците, обстоятелствата, при които е извършено, вината
и цялостното поведение.
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(2) За едно и също дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
(3) Дисциплинарно нарушение, извършено
в срока на наложено дисциплинарно наказание, се санкционира със следващо по тежест
наказание.
Чл. 168. Отстраняване от академията може
да бъде наложено в следните случаи:
1. при допуснати общо 18 и повече отсъствия
без уважителна причина по различни учебни
дисциплини или отсъствие от учебни занятия
в два последователни дни;
2. демонстративно неподчинение, неизпълнение или отказ да се изпълни заповед
на началник;
3. нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
4. извършване на дисциплинарно нарушение
в срока на наложено наказание „порицание“;
5. уронване престижа на академията;
6. извършване на други особено тежки
дисциплинарни нару шени я, характерът и
последиците от които са несъвместими с продължаване на обучението за служба в МВР.
Чл. 169. Дисциплинарните нарушения се
установяват от преките началници на обучаваните, които задължително ги изслушват или
приемат писмените им обяснения.
Чл. 170. Наказанията се налагат със заповеди от:
1. ректора – за всичк и дисциплинарни
наказания;
2. декана – за наказанията „мъмрене“,
„писмено предупреждение“ и „порицание“.
Чл. 171. (1) Дисциплинарното наказание се
налага не по-късно от два месеца от откриване
на нарушението и не по-късно от една година
от извършването му.
(2) Дисциплинарното наказание се налага
с мотивирана писмена заповед, в която се
посочват: извършителят; мястото, времето
и обстоятелствата, при които е извършено
нарушението; доказателствата, въз основа на
които е установено нарушението; правното
основание и наказанието, което се налага;
срокът на наказанието; пред кой орган и в
какъв срок може да се обжалва.
(3) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на обучавания,
като се отбелязва датата на връчването. При
невъзможност заповедта да бъде връчена на
обучавания тя му се изпраща с препоръчано
писмо с обратна разписка.
(4) Дисциплинарното наказание се смята
за наложено от деня на връчване на заповедт а
на обучавания или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано
писмо с обратна разписка.
Чл. 172. (1) Заповедите за налагане на дисциплинарно наказание могат да се обжалват
по административен ред пред непосредствено
по-горестоящия орган.
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(2) Жалба може да подаде само наказаният
обучаван.
Чл. 173. Жалбата се подава в писмена форма
в 14-дневен срок от връчването на заповедта
за налагане на дисциплинарното наказание
до непосредствено по-горестоящия орган чрез
органа, издал заповедта.
Раздел V
Взаимоотношения в академията
Чл. 174. Академичният състав, служителите и обучаваните са длъжни в отношенията
помежду си да спазват правилата на служебната етика.
Чл. 175. По служебни и лични въпроси
обучаваните се обръщат към началника на
курса и чрез него към декана или ректора.
Г л а в а
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3. „Студия“ е обширно неизчерпателно
научно съчинение по един проблем в обем от
40 до 100 стандартни машинописни страници.
4. „Равностойни публикации на монографичен труд“ са значителна част от монографичен труд и 3 други научни публикации,
или 2 студии, или 1 студия и 5 други научни
публикации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 47, ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на ректора на академията.
§ 4. Контролът по прилагането на правилника се възлага на ресорния за академията
заместник-министър на вътрешните работи.
7390

АК АДЕМИЧНИ СИМВОЛИ И РИТУАЛИ
Чл. 176. (1) Знакът на академията е сребърна звезда с осем лъча. В средата върху
червен щит е изобразен изправен златен коронован лъв. Зад щита са кръстосани факел
и меч. Над щита има надпис „МВР“, а под
щита – „Академия“.
(2) Редът за удостояване и носене на знака
се определя със заповед на ректора.
Чл. 177. На печата на академията е изобразен знакът на академията. Около него
има надписи „Академия на МВР“ и „София“.
Печатът се съхранява съгласно установения
в МВР ред и се поставя на официалните документи на академията.
Чл. 178. (1) Знамето на академията е пурпурночервено с размери 120 на 120 см. Върху
него двустранно е извезан цветният вариант
на знака на академията, разположен във венец
от лаврови клонки. В горната част на венеца е
изписано „МВР“, а под венеца – „Академия“.
(2) Знамето се съхранява в заседателната
зала на кабинета на ректора.
(3) Знамето на академията се изнася в
тържествени случаи и се носи от определени
със заповед на ректора знаменосец и двама
асистенти.
Чл. 179. (1) Празник на академията е 1 октомври – денят на създаването на университета. Той се чества с академично тържество,
на което ректорът чете академично слово и
обявява имената на получилите през пред
ходната година научни степени, академични
длъжности и на курсантите отличници.
(2) Празникът на академията и 8 декември
са свободни от учебни занятия дни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Научна публикация“ е монографичен
труд, студия, учебник, учебно пособие (помагало), научен доклад и статия в научно издание.
2. „Монографичен труд“ е изчерпателно
научно съчинение по един проблем в обем
над 100 стандартни машинописни страници.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 20, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. показател по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г., със сумата 31 581,63 хил. лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 79 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7532
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на промени на утвърдените
разходи по области на политики и по други
бюджетни програми по бюджета на Ми
нистерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики и по други
бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране
за 2014 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
Политика „Подобряване на инвестиционния
процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните
системи на кадастъра и имотния регистър,
стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния
и текущ контрол и прилагане на европейските
стандарти“, Бюджетна програма 1 „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране,
финансиране и контрол“ с 952 000 лв.;
2. намаление на утвърдените разходи по
Политика „Подобряване на инвестиционния
процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните
системи на кадастъра и имотния регистър,
стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния
и текущ контрол и прилагане на европейските
стандарти“, Бюджетна програма 3 „Геодезия,
картография и кадастър“ с 428 322 лв.;
3. увеличение на утвърдените разходи по
Политика „Подобряване на инвестиционния
п роцес чрез разви т ие на уст ройст веното
планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния
регистър, стимулиране на публично-частното
партньорство, подобряване качеството на
превантивния и текущ контрол и прилагане
на европейските стандарти“, Бюджетна програма 2 „Нормативно регулиране и контрол
на инвестиционния процес в строителството“
с 1 380 322 лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по икономическата политика, министър на
регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
инвестиционното проектиране за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
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С Т Р. 2 3

по икономическата политика, министър на
регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51,
79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.,
бр. 60 и 97 от 2011 г., бр. 18 и 84 от 2012 г. и
бр. 17, 62 и 97 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „първостепенните разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с
„първостепенните разпоредители с бюджет“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Директорите на средищни училища
могат да включат и непътуващи ученици в
дейностите по осигуряване на целодневна
организация на учебния ден и столово хранене, при условие че е налице възможност
за допълнително финансиране от държавния
бюджет, от бюджета на финансиращия орган
и/или от бюджета на училището и след като
тези дейности са осигурени за пътуващите
ученици.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Когато дейностите за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене
за пътуващите и непътуващите ученици в средищните училища се финансират по реда на
ал. 6, но за определен период от изпълнението
на съответния проект не са осигурени средства
или финансирането е временно преустановено,
министърът на образованието и науката може
да предостави от бюджета на Министерството
на образованието и науката по бюджетите на
средищните училища необходимите средства
за финансиране на съответните дейности до
осигуряване или възобновяване на финансирането им по реда на ал. 6.“
§ 2. Член 5 се отменя.
§ 3. Приложението към чл. 1 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 1
Списък на средищните училища за учебната 2014/2015 г.
№
по
ред

Област

Община

Населено място

Училище

1.

Благоевград

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

2.

Благоевград

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

3.

Благоевград

Белица

Белица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

III ОУ „Димитър Талев“

5.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

IV ОУ „Димчо Дебелянов“

6.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VI СОУ „Иван Вазов“

7.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

VII СОУ „Кузман Шапкарев“

8.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

XI ОУ „Христо Ботев“

9.

Благоевград

Благоевград

Благоевград

СОУИЧЕ „Климент Охридски“

10.

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. П. Хилендарски“

11.

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

12.

Благоевград

Гърмен

Огняново

ОУ „П. Яворов“

13.

Благоевград

Гърмен

Рибново

СОУ „Й. Йовков“

14.

Благоевград

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

15.

Благоевград

Петрич

Кулата

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

16.

Благоевград

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

17.

Благоевград

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

18.

Благоевград

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

19.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Антон Попов“

20.

Благоевград

Петрич

Петрич

СОУ „Никола Вапцаров“

21.

Благоевград

Петрич

Първомай

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

22.

Благоевград

Петрич

Самуилово

ОУ „Антон Попов“

23.

Благоевград

Петрич

Скрът

ОУ „Пейо Крачолов Яворов“

24.

Благоевград

Разлог

Горно Драглище

ОУ „Н. Рилски“

25.

Благоевград

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

26.

Благоевград

Разлог

Разлог

ОУ „Никола Парапунов“

27.

Благоевград

Разлог

Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“

28.

Благоевград

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

29.

Благоевград

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

30.

Благоевград

Сандански

Сандански

II ОУ „Христо Смирненски“

31.

Благоевград

Сандански

Сандански

III ОУ „Христо Ботев“

32.

Благоевград

Сандански

Сандански

IV ОУ „Св. Козма и Дамян“

33.

Благоевград

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

34.

Благоевград

Сатовча

Вълкосел

СОУ „Христо Ботев“
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№
по
ред

Област

35.

Благоевград

Сатовча

Кочан

СОУ „Христо Смирненски“

36.

Благоевград

Сатовча

Сатовча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

37.

Благоевград

Сатовча

Слащен

СОУ „Свети Климент Охридски“

38.

Благоевград

Симитли

Крупник

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

39.

Благоевград

Симитли

Симитли

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

40.

Благоевград

Струмяни

Микрево

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

41.

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски“

42.

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

43.

Благоевград

Хаджидимово

Хаджидимово

СОУ „Н. Вапцаров“

44.

Благоевград

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

45.

Благоевград

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

46.

Бургас

Айтос

Айтос

СОУ „Никола Вапцаров“

47.

Бургас

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“

48.

Бургас

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

49.

Бургас

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

50.

Бургас

Бургас

Бургас, кв. Банево

ОУ „Иван Вазов“

51.

Бургас

Бургас

Маринка

ОУ „Христо Ботев“

52.

Бургас

Бургас

Черно море

СОУ „Христо Ботев“

53.

Бургас

Камено

Камено

СОУ „Христо Ботев“

54.

Бургас

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

55.

Бургас

Камено

Трояново

ОУ „Христо Ботев“

56.

Бургас

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

57.

Бургас

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

58.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

59.

Бургас

Карнобат

Карнобат

СОУ „Христо Ботев“

60.

Бургас

Карнобат

Соколово

НУ „Христо Ботев“

61.

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

СОУ „Васил Левски“

62.

Бургас

Несебър

Обзор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

63.

Бургас

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

64.

Бургас

Поморие

Каблешково

ОУ „Паисий Хилендарски“

65.

Бургас

Поморие

Поморие

СОУ „Иван Вазов“

66.

Бургас

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

67.

Бургас

Приморско

Приморско

СОУ „Никола Вапцаров“

68.

Бургас

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

69.

Бургас

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

70.

Бургас

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

71.

Бургас

Руен

Люляково

СОУ „Отец Паисий“
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72.

Бургас

Руен

Планиница

ОУ „Никола Вапцаров“

73.

Бургас

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

74.

Бургас

Руен

Руен

СОУ „Елин Пелин“

75.

Бургас

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

76.

Бургас

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

77.

Бургас

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

78.

Бургас

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

79.

Бургас

Созопол

Созопол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

80.

Бургас

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

81.

Бургас

Средец

Средец

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

82.

Бургас

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

83.

Бургас

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

84.

Бургас

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

85.

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

СОУ „Христо Ботев“

86.

Бургас

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

87.

Бургас

Царево

Царево

СОУ „Никола Вапцаров“

88.

Варна

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

89.

Варна

Аврен

Дъбравино

ОУ „Св. Кл. Охридски“

90.

Варна

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

91.

Варна

Аврен

Синдел

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

92.

Варна

Аксаково

Игнатиево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

93.

Варна

Аксаково

Кичево

ОУ „Св. Климент Охридски“

94.

Варна

Белослав

Белослав

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

95.

Варна

Белослав

Белослав

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

96.

Варна

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

97.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Д. Дебелянов“

98.

Варна

Ветрино

Ветрино

СОУ „Христо Ботев“

99.

Варна

Вълчи дол

Вълчи дол

СОУ „Васил Левски“

100.

Варна

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

101.

Варна

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ „Климент Охридски“

102.

Варна

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

103.

Варна

Девня

Девня

СОУ „Васил Левски“

104.

Варна

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

105.

Варна

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

106.

Варна

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

107.

Варна

Дългопол

Дългопол

НУ „Иван Вазов“

108.

Варна

Дългопол

Дългопол

СОУ „Св. Климент Охридски“
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109.

Варна

Дългопол

Медовец

СОУ „Назъм Хикмет“

110.

Варна

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

111.

Варна

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

112.

Варна

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

113.

Варна

Провадия

Бозвелийско

ОУ „Васил Левски“

114.

Варна

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

115.

Варна

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“

116.

Варна

Провадия

Провадия

ОУ „Хр. Смирненски“

117.

Варна

Провадия

Провадия

СОУ „Д. Благоев“

118.

Варна

Суворово

Суворово

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

119.

Велико Търново

Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

120.

Велико Търново

Велико Търново

Велико Търново

СОУ „Георги С. Раковски“

121.

Велико Търново

Велико Търново

Дебелец

ОУ „Д-р П. Берон“

122.

Велико Търново

Велико Търново

Леденик

ОУ „Васил Левски“

123.

Велико Търново

Велико Търново

Ресен

ОУ „Христо Ботев“

124.

Велико Търново

Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

125.

Велико Търново

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

126.

Велико Търново

Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

127.

Велико Търново

Горна Оряховица

Драганово

ОУ „Климент Охридски“

128.

Велико Търново

Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

129.

Велико Търново

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

130.

Велико Търново

Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

131.

Велико Търново

Елена

Елена

СОУ „Иван Момчилов“

132.

Велико Търново

Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

133.

Велико Търново

Златарица

Златарица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

134.

Велико Търново

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

135.

Велико Търново

Лясковец

Джулюница

ОУ „П. Р. Славейков“

136.

Велико Търново

Лясковец

Лясковец

СОУ „Максим Райкович“

137.

Велико Търново

Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

138.

Велико Търново

Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“

139.

Велико Търново

Павликени

Павликени

СОУ „Бачо Киро“

140.

Велико Търново

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СОУ „Цанко Церковски“

141.

Велико Търново

Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

142.

Велико Търново

Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

143.

Велико Търново

Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

144.

Велико Търново

Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

145.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Д. Благоев“
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146.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Н. Катранов“

147.

Велико Търново

Свищов

Свищов

СОУ „Цветан Радославов“

148.

Велико Търново

Стражица

Виноград

ОУ „Свети Климент Охридски“

149.

Велико Търново

Стражица

Камен

СОУ „Св. Климент Охридски“

150.

Велико Търново

Стражица

Стражица

СОУ „Ангел Каралийчев“

151.

Велико Търново

Сухиндол

Сухиндол

СОУ „Св. Климент Охридски“

152.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

153.

Видин

Белоградчик

Белоградчик

СОУ „Христо Ботев“

154.

Видин

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

155.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

156.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

157.

Видин

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

158.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Любен Каравелов“

159.

Видин

Видин

Видин

СОУ „П. Р. Славейков“

160.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

161.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Христо Ботев“

162.

Видин

Видин

Видин

СОУ „Цар Симеон Велики“

163.

Видин

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

164.

Видин

Грамада

Грамада

СОУ „Христо Ботев“

165.

Видин

Димово

Арчар

СОУ „Христо Ботев“

166.

Видин

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

167.

Видин

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

168.

Видин

Кула

Кула

СОУ „Васил Левски“

169.

Видин

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

170.

Видин

Ново село

Ново село

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

171.

Видин

Ружинци

Дреновец

СОУ „Никола Вапцаров“

172.

Видин

Ружинци

Ружинци

СОУ „Никола Й. Вапцаров“

173.

Видин

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

174.

Враца

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

175.

Враца

Борован

Добролево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

176.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

177.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

178.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Прогимназия „Св. Климент Охридски“

179.

Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СОУ „Васил Левски“

180.

Враца

Бяла Слатина

Габаре

СОУ „Христо Ботев“

181.

Враца

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

182.

Враца

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“
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183.

Враца

Враца

Враца

НУ „Иван Вазов“

184.

Враца

Враца

Враца

НУ „Иванчо Младенов“

185.

Враца

Враца

Враца

НУ „Св. Софроний Врачански“

186.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“

187.

Враца

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

188.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Отец Паисий“

189.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Христо Ботев“

190.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Васил Кънчов“

191.

Враца

Враца

Враца

СОУ „Козма Тричков“

192.

Враца

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

193.

Враца

Враца

Паволче

ОУ „Хр. Ботев“

194.

Враца

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

195.

Враца

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

196.

Враца

Криводол

Краводер

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

197.

Враца

Криводол

Криводол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

198.

Враца

Криводол

Лесура

ОУ „Васил Левски“

199.

Враца

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

200.

Враца

Мездра

Зверино

СОУ „Св. Климент Охридски“

201.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

202.

Враца

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев“

203.

Враца

Мездра

Мездра

СОУ „Иван Вазов“

204.

Враца

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

205.

Враца

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

206.

Враца

Оряхово

Оряхово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

207.

Враца

Оряхово

Оряхово

СОУ „Христо Ботев“

208.

Враца

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

209.

Враца

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

210.

Враца

Роман

Роман

СОУ „Васил Левски“

211.

Враца

Хайредин

Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“

212.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

213.

Габрово

Габрово

Габрово

ОУ „Ц. Дюстабанов“

214.

Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Отец Паисий“

215.

Габрово

Габрово

Габрово

СОУ „Райчо Каролев“

216.

Габрово

Дряново

Дряново

СОУ „Максим Райкович“

217.

Габрово

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

218.

Габрово

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

219.

Габрово

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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220.

Габрово

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

221.

Габрово

Севлиево

П. Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

222.

Габрово

Севлиево

Севлиево

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

223.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“

224.

Габрово

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

225.

Габрово

Севлиево

Севлиево

СОУ „Васил Левски“

226.

Габрово

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

227.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

228.

Добрич

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

229.

Добрич

Балчик

Балчик

СОУ „Христо Ботев“

230.

Добрич

Балчик

Оброчище

СОУ „Христо Смирненски“

231.

Добрич

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

232.

Добрич

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

233.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

234.

Добрич

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СОУ „Никола Вапцаров“

235.

Добрич

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

236.

Добрич

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

237.

Добрич

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

238.

Добрич

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

239.

Добрич

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

240.

Добрич

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

241.

Добрич

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

242.

Добрич

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

243.

Добрич

Добричка

Карапелит

ОУ „Н.Й. Вапцаров“

244.

Добрич

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

245.

Добрич

Добричка

Паскалево

ОУ „Димитър Минчев“

246.

Добрич

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

247.

Добрич

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

248.

Добрич

Добричка

Ст. Караджа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

249.

Добрич

Добричка

Стефаново

ОУ „П.К. Яворов“

250.

Добрич

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

251.

Добрич

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

252.

Добрич

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

253.

Добрич

Каварна

Каварна

СОУ „Стефан Караджа“

254.

Добрич

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

255.

Добрич

Крушари

Крушари

СОУ „Христо Смирненски“

256.

Добрич

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“
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257.

Добрич

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

258.

Добрич

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

259.

Добрич

Тервел

Тервел

СОУ „Й. Йовков“

260.

Добрич

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

261.

Добрич

Шабла

Шабла

СОУ „Асен Златаров“

262.

Кърджали

Ардино

Ардино

СОУ „Васил Левски“

263.

Кърджали

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

264.

Кърджали

Ардино

Бял извор

СОУ „Христо Смирненски“

265.

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

266.

Кърджали

Джебел

Джебел

СОУ „Христо Ботев“

267.

Кърджали

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

268.

Кърджали

Джебел

Устрен

ОУ „Васил Левски“

269.

Кърджали

Кирково

Бенковски

СОУ „Никола Й. Вапцаров“

270.

Кърджали

Кирково

Кирково

СОУ „Отец Паисий“

271.

Кърджали

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

272.

Кърджали

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

273.

Кърджали

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“

274.

Кърджали

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

275.

Кърджали

Кирково

Чорбаджийско

СОУ „Христо Ботев“

276.

Кърджали

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“

277.

Кърджали

Крумовград

Горна Кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

278.

Кърджали

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“

279.

Кърджали

Крумовград

Крумовград

СОУ „Васил Левски“

280.

Кърджали

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

281.

Кърджали

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

282.

Кърджали

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

283.

Кърджали

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо Яворов“

284.

Кърджали

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

285.

Кърджали

Кърджали

Глухар

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

286.

Кърджали

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

287.

Кърджали

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

288.

Кърджали

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

289.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Пейо Крачолов
Яворов“

290.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

291.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. Климент Охридски“

292.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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293.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Владимир Димитров –
Майстора“

294.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Йордан Йовков“

295.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Отец Паисий“

296.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „П. Р. Славейков“

297.

Кърджали

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

298.

Кърджали

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

299.

Кърджали

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

300.

Кърджали

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Вапцаров“

301.

Кърджали

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

302.

Кърджали

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

303.

Кърджали

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

304.

Кърджали

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Вапцаров“

305.

Кърджали

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Вапцаров“

306.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

307.

Кърджали

Момчилград

Момчилград

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

308.

Кърджали

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

309.

Кърджали

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

310.

Кърджали

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

311.

Кърджали

Черноочене

Житница

ОУ „Йордан Йовков“

312.

Кърджали

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

313.

Кърджали

Черноочене

Черноочене

СОУ „Христо Смирненски“

314.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“

315.

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

СОУ „Христо Ботев“

316.

Кюстендил

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

317.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Неофит Рилски“

318.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. Климент Охридски“

319.

Кюстендил

Дупница

Дупница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

320.

Кюстендил

Дупница

Дупница

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

321.

Кюстендил

Дупница

Крайници

ОУ „Христо Ботев“

322.

Кюстендил

Кочериново

Кочериново

СОУ „Христо Ботев“

323.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

324.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

325.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

326.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

327.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

328.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

329.

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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330.

Кюстендил

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

331.

Кюстендил

Рила

Рила

ОУ „Аверкий Попстоянов“

332.

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

ОУ „Христо Ботев“

333.

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

334.

Ловеч

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

335.

Ловеч

Летница

Летница

СОУ „Бачо Киро“

336.

Ловеч

Ловеч

Александрово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

337.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

338.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

СОУ „Панайот Пипков“

339.

Ловеч

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

340.

Ловеч

Луковит

Луковит

СОУ „А. Константинов“

341.

Ловеч

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

342.

Ловеч

Тетевен

Тетевен

СОУ „Г. Бенковски“

343.

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

344.

Ловеч

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

345.

Ловеч

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

346.

Ловеч

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

347.

Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Васил Левски“

348.

Ловеч

Троян

Троян

СОУ „Св. Климент Охридски“

349.

Ловеч

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

350.

Ловеч

Угърчин

Угърчин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

351.

Ловеч

Ябланица

Орешене

ОУ „Васил Левски“

352.

Ловеч

Ябланица

Ябланица

СОУ „Васил Левски“

353.

Монтана

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

354.

Монтана

Бойчиновци

Бойчиновци

СОУ „Васил Левски“

355.

Монтана

Бойчиновци

Лехчево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

356.

Монтана

Брусарци

Брусарци

СОУ „Христо Ботев“

357.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

I ОУ „Васил Левски“

358.

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

359.

Монтана

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

360.

Монтана

Вършец

Вършец

СОУ „Иван Вазов“

361.

Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

362.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

363.

Монтана

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

364.

Монтана

Лом

Лом

СОУ „Д. Маринов“

365.

Монтана

Медковец

Медковец

СОУ „Отец Паисий“

366.

Монтана

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“
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367.

Монтана

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

368.

Монтана

Монтана

Монтана

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

369.

Монтана

Монтана

Монтана

II СОУ „Н. Й. Вапцаров“

370.

Монтана

Монтана

Монтана

V СОУ „Христо Ботев“

371.

Монтана

Монтана

Монтана

VIII СОУ „Отец Паисий“

372.

Монтана

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

373.

Монтана

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

374.

Монтана

Якимово

Якимово

СОУ „Д-р Петър Берон“

375.

Пазарджик

Белово

Белово

СОУ „А. Иванов – Чапай“

376.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

НУ „Васил Петлешков“

377.

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

СОУ „Народни будители“

378.

Пазарджик

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

379.

Пазарджик

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

380.

Пазарджик

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

381.

Пазарджик

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

382.

Пазарджик

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

383.

Пазарджик

Велинград

Св. Петка

СОУ „Хр. Смирненски“

384.

Пазарджик

Велинград

Сърница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

385.

Пазарджик

Лесичово

Калугерово

ОУ „Христо Ботев“

386.

Пазарджик

Пазарджик

Величково

ОУ „Васил Левски“

387.

Пазарджик

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

388.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

389.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

390.

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

СОУ „Д-р Петър Берон“

391.

Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

392.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

393.

Пазарджик

Пазарджик

Черногорово

Прогимназия „Асен Златаров“

394.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

395.

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

СОУ „Нешо Бончев“

396.

Пазарджик

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

397.

Пазарджик

Пещера

Пещера

ОУ „Петко Рачов Славейков“

398.

Пазарджик

Пещера

Пещера

СОУ „Свети Климент Охридски“

399.

Пазарджик

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

400.

Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Ботев“

401.

Пазарджик

Септември

Септември

СОУ „Хр. Смирненски“

402.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

НУ „Паисий Хилендарски“

403.

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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404.

Перник

Брезник

Брезник

СОУ „Васил Левски“

405.

Перник

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

406.

Перник

Земен

Земен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

407.

Перник

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

408.

Перник

Перник

Дивотино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

409.

Перник

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“

410.

Перник

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

411.

Перник

Перник

Перник, кв. Църква

ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

412.

Перник

Перник

Ярджиловци

ОУ „Отец Паисий“

413.

Перник

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

414.

Перник

Радомир

Дрен

СОУ „Христо Ботев“

415.

Перник

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

416.

Перник

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

417.

Перник

Трън

Трън

СОУ „Гео Милев“

418.

Плевен

Белене

Белене

ОУ „Васил Левски“

419.

Плевен

Гулянци

Гиген

СОУ „Асен Златаров“

420.

Плевен

Гулянци

Гулянци

СОУ „Христо Смирненски“

421.

Плевен

Гулянци

Милковица

ОУ „Христо Ботев“

422.

Плевен

Долна Митрополия

Божурица

ОУ „Христо Ботев“

423.

Плевен

Долна Митрополия

Долна Митрополия

СОУ „Васил Априлов“

424.

Плевен

Долна Митрополия

Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

425.

Плевен

Долна Митрополия

Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

426.

Плевен

Долна Митрополия

Тръстеник

СОУ „Евлоги Георгиев“

427.

Плевен

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

428.

Плевен

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

429.

Плевен

Искър

Искър

СОУ „Христо Смирненски“

430.

Плевен

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

431.

Плевен

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

432.

Плевен

Левски

Левски

НУ „Христо Ботев“

433.

Плевен

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

434.

Плевен

Левски

Левски

СОУ „Крум Попов“

435.

Плевен

Левски

Малчика

ОУ „Васил Левски“

436.

Плевен

Никопол

Никопол

СОУ „Христо Ботев“

437.

Плевен

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

438.

Плевен

Пордим

Пордим

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

439.

Плевен

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

440.

Плевен

Червен бряг

Реселец

ОУ „Отец Паисий“

С Т Р.
№
по
ред

36

ДЪРЖАВЕН
Област

Община

ВЕСТНИК

Населено място

БРОЙ 92
Училище

441.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

442.

Плевен

Червен бряг

Червен бряг

СОУ „Д-р Петър Берон“

443.

Плевен

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

444.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

445.

Пловдив

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

446.

Пловдив

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

447.

Пловдив

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

448.

Пловдив

Брезово

Брезово

СОУ „Христо Смирненски“

449.

Пловдив

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

450.

Пловдив

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

451.

Пловдив

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“

452.

Пловдив

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

453.

Пловдив

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

454.

Пловдив

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

455.

Пловдив

Карлово

Иганово

НУ „Васил Левски“

456.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Райно Попович“

457.

Пловдив

Карлово

Карлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

458.

Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Васил Левски“

459.

Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

460.

Пловдив

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

461.

Пловдив

„Марица“

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

462.

Пловдив

„Марица“

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

463.

Пловдив

„Марица“

Граф Игнатиев

ОУ „Граф Игнатиев“

464.

Пловдив

„Марица“

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

465.

Пловдив

„Марица“

Маноле

ОУ „Васил Левски“

466.

Пловдив

„Марица“

Рогош

ОУ „Васил Левски“

467.

Пловдив

„Марица“

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

468.

Пловдив

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

469.

Пловдив

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

470.

Пловдив

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

471.

Пловдив

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

472.

Пловдив

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

473.

Пловдив

Раковски

Белозем

ОУ „Гео Милев“

474.

Пловдив

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

475.

Пловдив

„Родопи“

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

476.

Пловдив

„Родопи“

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

477.

Пловдив

Садово

Богданица

Основно училище
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478.

Пловдив

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

479.

Пловдив

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“

480.

Пловдив

Сопот

Сопот

СОУ „Иван Вазов“

481.

Пловдив

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

482.

Пловдив

Съединение

Съединение

СОУ „Христо Ботев“

483.

Пловдив

Хисаря

Красново

ОУ „Христо Ботев“

484.

Пловдив

Хисаря

Паничери

ОУ „Христо Ботев“

485.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Васил Левски“

486.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

ОУ „Климент Охридски“

487.

Пловдив

Хисаря

Хисаря

СОУ „Христо Смирненски“

488.

Разград

Завет

Веселец

ОУ „Христо Ботев“

489.

Разград

Завет

Завет

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

490.

Разград

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

491.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

492.

Разград

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

493.

Разград

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

494.

Разград

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“

495.

Разград

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

496.

Разград

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

497.

Разград

Кубрат

Кубрат

СОУ „Христо Ботев“

498.

Разград

Кубрат

Равно

ОУ „Св. П. Хилендарски“

499.

Разград

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

500.

Разград

Лозница

Веселина

ОУ „Иван Вазов“

501.

Разград

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

502.

Разград

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

503.

Разград

Лозница

Лозница

СОУ „Хр. Ботев“

504.

Разград

Лозница

Сейдол

ОУ „Виделина“

505.

Разград

Лозница

Трапище

ОУ „Кирил и Методий“

506.

Разград

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“

507.

Разград

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

508.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

509.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Ив. Тургенев“

510.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

511.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

512.

Разград

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

513.

Разград

Разград

Разград

СОУ „Христо Ботев“

514.

Разград

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“
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515.

Разград

Самуил

Самуил

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

516.

Разград

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

517.

Русе

Борово

Борово

ОУ „Св. Климент Охридски“

518.

Русе

Борово

Горно Абланово

ОУ „Христо Ботев“

519.

Русе

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

520.

Русе

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Вапцаров“

521.

Русе

Бяла

Бяла

СОУ „Панайот Волов“

522.

Русе

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“

523.

Русе

Ветово

Ветово

СОУ „Васил Левски“

524.

Русе

Ветово

Сеново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

525.

Русе

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“

526.

Русе

Две могили

Две могили

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

527.

Русе

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“

528.

Русе

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

529.

Русе

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

530.

Русе

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

531.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

532.

Русе

Русе

Русе

ОУ „Ангел Кънчев“

533.

Русе

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

534.

Русе

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

535.

Русе

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

536.

Русе

Сливо поле

Сливо поле

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

537.

Русе

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

538.

Силистра

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

539.

Силистра

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

540.

Силистра

Главиница

Главиница

СОУ „Васил Левски“

541.

Силистра

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

542.

Силистра

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

543.

Силистра

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

544.

Силистра

Дулово

Дулово

СОУ „Васил Левски“

545.

Силистра

Дулово

Окорш

СОУ „Йордан Йовков“

546.

Силистра

Дулово

Паисиево

СОУ „Христо Ботев“

547.

Силистра

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

548.

Силистра

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

549.

Силистра

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

550.

Силистра

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“

551.

Силистра

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“
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552.

Силистра

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

553.

Силистра

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

554.

Силистра

Силистра

Професор
Иширково

ОУ „Св. Климент Охридски“

555.

Силистра

Силистра

Силистра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

556.

Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

557.

Силистра

Силистра

Силистра

СОУ „Юрий Ал. Гагарин“

558.

Силистра

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

559.

Силистра

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

560.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Йордан Йовков“

561.

Силистра

Тутракан

Тутракан

СОУ „Христо Ботев“

562.

Сливен

Котел

Котел

СОУ „Г. С. Раковски“

563.

Сливен

Котел

Тича

ОУ „Христо Ботев“

564.

Сливен

Котел

Филаретово

ОУ „Д-р Петър Берон“

565.

Сливен

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Славейков“

566.

Сливен

Нова Загора

Люб. махала

ОУ „Ил. Макариополски“

567.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

568.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Иван Вазов“

569.

Сливен

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Христо Ботев“

570.

Сливен

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

571.

Сливен

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“

572.

Сливен

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“

573.

Сливен

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

574.

Сливен

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

575.

Сливен

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

576.

Сливен

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

577.

Сливен

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

578.

Сливен

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

579.

Сливен

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

580.

Сливен

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Вапцаров“

581.

Сливен

Твърдица

Твърдица

СОУ „Н. Рилски“

582.

Сливен

Твърдица

Шивачево

СОУ „Г. Каравелов“

583.

Смолян

Баните

Баните

СОУ „Христо Ботев“

584.

Смолян

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

585.

Смолян

Девин

Девин

СОУ „Христо Ботев“

586.

Смолян

Златоград

Златоград

ОУ „Васил Левски“

587.

Смолян

Мадан

Върбина

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

588.

Смолян

Мадан

Мадан

ОУ „Никола Вапцаров“
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589.

Смолян

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

590.

Смолян

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“

591.

Смолян

Неделино

Неделино

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

592.

Смолян

Неделино

Средец

ОУ „Васил Левски“

593.

Смолян

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

594.

Смолян

Рудозем

Рудозем

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

595.

Смолян

Рудозем

Чепинци

СОУ „Христо Ботев“

596.

Смолян

Смолян

Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

597.

Смолян

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

598.

Смолян

Смолян

Смилян

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

599.

Смолян

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

600.

Смолян

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

601.

Смолян

Чепеларе

Чепеларе

СОУ „Васил Дечев“

602.

Софийска област

Божурище

Божурище

СОУ „Летец Христо Топракчиев“

603.

Софийска област

Ботевград

Литаково

ОУ „Васил Левски“

604.

Софийска област

Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

605.

Софийска област

Годеч

Годеч

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

606.

Софийска област

Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

607.

Софийска област

Горна Малина

Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“

608.

Софийска област

Горна Малина

Долно Камарци

ОУ „Отец Паисий“

609.

Софийска област

Драгоман

Драгоман

СОУ „Христо Ботев“

610.

Софийска област

Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

611.

Софийска област

Елин Пелин

Елин Пелин

СОУ „Васил Левски“

612.

Софийска област

Етрополе

Етрополе

СОУ „Христо Ясенов“

613.

Софийска област

Златица

Златица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

614.

Софийска област

Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

615.

Софийска област

Ихтиман

Ихтиман

СОУ „Христо Ботев“

616.

Софийска област

Костенец

Костенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

617.

Софийска област

Костенец

Момин проход

ОУ „Христо Смирненски“

618.

Софийска област

Костинброд

Петърч

ОУ „Отец Паисий“

619.

Софийска област

Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

620.

Софийска област

Пирдоп

Пирдоп

СОУ „Саво Савов“

621.

Софийска област

Правец

Видраре

ОУ „Васил Левски“

622.

Софийска област

Самоков

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

623.

Софийска област

Самоков

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

624.

Софийска област

Самоков

Самоков

ОУ „Авксентий Велешки“
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625.

Софийска област

Самоков

Самоков

ОУ „Христо Максимов“

626.

Софийска област

Самоков

Самоков

СОУ „Отец Паисий“

627.

Софийска област

Самоков

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

628.

Софийска област

Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

629.

Софийска област

Своге

Своге

СОУ „Иван Вазов“

630.

Софийска област

Сливница

Сливница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

631.

Софийска област

Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

632.

София град

Столична община

Негован

176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

633.

София град

Столична община

Панчарево

83 ОУ „Елин Пелин“

634.

София град

Столична община

Световрачене

177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

635.

София град

Столична община

София

63 ОУ „Христо Ботев“

636.

София град

Столична община

Чепинци

160 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

637.

Стара Загора

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СОУ „Христо Ботев“

638.

Стара Загора

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

639.

Стара Загора

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г. С. Раковски“

640.

Стара Загора

Гурково

Гурково

СОУ „Христо Смирненски“

641.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

I ОУ „Свети Паисий Хилендарски“

642.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

II ОУ „Христо Ботев“

643.

Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

СОУ „Васил Левски“

644.

Стара Загора

Казанлък

Енина

ОУ „Христо Ботев“

645.

Стара Загора

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

646.

Стара Загора

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

647.

Стара Загора

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Кирил и Методий“

648.

Стара Загора

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

649.

Стара Загора

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

650.

Стара Загора

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

651.

Стара Загора

Павел баня

Павел баня

СОУ „Христо Ботев“

652.

Стара Загора

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

653.

Стара Загора

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

654.

Стара Загора

Раднево

Раднево

І ОУ „Св. Климент Охридски“

655.

Стара Загора

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

656.

Стара Загора

Раднево

Раднево

СОУ „Гео Милев“

657.

Стара Загора

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

658.

Стара Загора

Раднево

Трояново

ОУ „Й. Йовков“

659.

Стара Загора

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

660.

Стара Загора

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“
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661.

Стара Загора

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

662.

Стара Загора

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“

663.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

I ОУ „Г. Бакалов“

664.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

VI ОУ „Св. Никола“

665.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

XI ОУ „Н. Лилиев“

666.

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Железник“

667.

Стара Загора

Стара Загора

Хан Аспарухово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

668.

Стара Загора

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

669.

Стара Загора

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

670.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „В. Левски“

671.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

672.

Стара Загора

Чирпан

Чирпан

СОУ „П. К. Яворов“

673.

Търговище

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

674.

Търговище

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

675.

Търговище

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

676.

Търговище

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

677.

Търговище

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

678.

Търговище

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

679.

Търговище

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

680.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

I НУ „Хр. Смирненски“

681.

Търговище

Омуртаг

Омуртаг

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

682.

Търговище

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

683.

Търговище

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

684.

Търговище

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

685.

Търговище

Попово

Зараево

ОУ „Кирил и Методий“

686.

Търговище

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

687.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

688.

Търговище

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

689.

Търговище

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

690.

Търговище

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

691.

Търговище

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

692.

Търговище

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

693.

Търговище

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

694.

Търговище

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

695.

Търговище

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

696.

Търговище

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“
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697.

Търговище

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

698.

Търговище

Търговище

Търговище

II ОУ „Н. Й. Вапцаров“

699.

Търговище

Търговище

Търговище

III ОУ „П. Р. Славейков“

700.

Търговище

Търговище

Търговище

IV ОУ „Иван Вазов“

701.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

702.

Хасково

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

703.

Хасково

Димитровград

Димитровград

СОУ „Васил Левски“

704.

Хасково

Димитровград

Меричлери

ОУ „Димитър Матевски“

705.

Хасково

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

706.

Хасково

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“

707.

Хасково

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

708.

Хасково

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

709.

Хасково

Ивайловград

Ивайловград

СОУ „Христо Ботев“

710.

Хасково

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

711.

Хасково

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

712.

Хасково

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

713.

Хасково

Маджарово

Маджарово

СОУ „Д. Маджаров“

714.

Хасково

Минерални бани

Караманци

СОУ „Христо Ботев“

715.

Хасково

Минерални бани

Минерални бани

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

716.

Хасково

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

717.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

718.

Хасково

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

719.

Хасково

Свиленград

Свиленград

СОУ „Д-р П. Берон“

720.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

721.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

722.

Хасково

Симеоновград

Симеоновград

СОУ „Св. Климент Охридски“

723.

Хасково

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

724.

Хасково

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

725.

Хасково

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

726.

Хасково

Стамболово

Стамболово

СОУ „Св. Климент Охридски“

727.

Хасково

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

728.

Хасково

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

729.

Хасково

Тополовград

Устрем

ОУ „Иван Вазов“

730.

Хасково

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

731.

Хасково

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

732.

Хасково

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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733.

Хасково

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

734.

Хасково

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

735.

Хасково

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

736.

Хасково

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

737.

Хасково

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

738.

Хасково

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

739.

Хасково

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

740.

Хасково

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

741.

Хасково

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

742.

Хасково

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

743.

Хасково

Хасково

Хасково

СОУ „Васил Левски“

744.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

745.

Шумен

Велики Преслав

Велики Преслав

СОУ „Черноризец Храбър“

746.

Шумен

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

747.

Шумен

Венец

Венец

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

748.

Шумен

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

749.

Шумен

Върбица

Върбица

СОУ „Паисий Хилендарски“

750.

Шумен

Върбица

Иваново

ОУ „Васил Левски“

751.

Шумен

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“

752.

Шумен

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков“

753.

Шумен

Каолиново

Каолиново

СОУ „Георги Ст. Раковски“

754.

Шумен

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“

755.

Шумен

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

756.

Шумен

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

757.

Шумен

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

758.

Шумен

Каспичан

Каспичан

СОУ „Панайот Волов“

759.

Шумен

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“

760.

Шумен

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

761.

Шумен

Никола Козлево

Никола Козлево

СОУ „Цанко Б. Церковски“

762.

Шумен

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

763.

Шумен

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

764.

Шумен

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

765.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Васил Левски“

766.

Шумен

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Хан Исперих“

767.

Шумен

Нови пазар

Памукчи

ОУ „Христо Ботев“

768.

Шумен

Нови пазар

Ст. Михайловски

ОУ „Св. Климент Охридски“
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769.

Шумен

Смядово

Смядово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

770.

Шумен

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

771.

Шумен

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

772.

Шумен

Хитрино

Хитрино

СОУ „Д-р Петър Берон“

773.

Шумен

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“

774.

Шумен

Шумен

Дибич

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

775.

Шумен

Шумен

Друмево

ОУ „Христо Ботев“

776.

Шумен

Шумен

Мадара

ОУ „Панайот Волов“

777.

Шумен

Шумен

Царев брод

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

778.

Шумен

Шумен

Шумен

ІХ ОУ „Панайот Волов“

779.

Ямбол

Болярово

Болярово

СОУ „Д-р Петър Берон“

780.

Ямбол

Болярово

Ст. Караджово

ОУ „Стефан Караджа“

781.

Ямбол

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

782.

Ямбол

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

783.

Ямбол

Елхово

Елхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

784.

Ямбол

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

785.

Ямбол

Стралджа

Зимница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

786.

Ямбол

Стралджа

Стралджа

СОУ „Пейо Яворов“

787.

Ямбол

„Тунджа“

Ботево

ОУ „Христо Ботев“

788.

Ямбол

„Тунджа“

Бояджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

789.

Ямбол

„Тунджа“

Веселиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

790.

Ямбол

„Тунджа“

Дражево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

791.

Ямбол

„Тунджа“

Кукорево

ОУ „Христо Ботев“

792.

Ямбол

„Тунджа“

Роза

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

793.

Ямбол

„Тунджа“

Скалица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

794.

Ямбол

„Тунджа“

Тенево

ОУ „Васил Левски“

Заключителни разпоредби
§ 4. Навсякъде в Постановление № 212 на
Министерския съвет от 2008 г. за приемане
на критерии за определяне на защитените
училища в Република България и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г.
и бр. 8 от 2014 г.) думите „първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с „първостепенните разпоредители с
бюджет“.
§ 5. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 186
на Министерския съвет от 2010 г. за осигуря-

“
ване на целодневна организация на учебния
ден за учениците от I до V клас в държавните
и общинските училища (обн., ДВ, бр. 71 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и 106 от 2011 г.,
бр. 18 от 2012 г., бр. 17, 40 и 62 от 2013 г. и
бр. 47 от 2014 г.) думите „Първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити“ се заменят с „Първостепенните разпоредители с
бюджет“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и
общински училища през 2014 г., приета с
Постановление № 93 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 216 135 лв. за изплащане
на стипендии на учениците по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища за 2014 г.,
разпределени, както следва:
1. по бюд жети те на общини в размер
193 185 лв. съгласно приложение № 1;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 22 950 лв.,
в това число за трансфер за Техническия
университет – София, 945 лв.
(2) Със сумата 22 005 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование
и обучение в предучилищното възпитание
и подготовка и училищното образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2014 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер 84 105 лв.
за изпълнение на мерки за закрила на деца
с изявени дарби от общински училища за
2013 г. по чл. 10 от Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби, приета с Постановление № 298
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от
2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 36
от 2014 г.), съгласно приложение № 2.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
въ зп и та ние и под г о т овка и у ч и л ищ но т о
образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до
образование. Приобщаващо образование“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
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(3) Допълнителните трансфери по ал. 1
се предоставят по бюджетите на общините
от централния бюджет под формата на обща
субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното
взаимоотношение на централния бюджет с
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата 62 100 лв. да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 2 от Постановление № 93 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, в които са необходими
допълнителни средства за изплащане на стипендии на деца и ученици, които са одобрени
за включване в мерки за закрила и отговарят
на условията за това, тези средства се осигуряват от бюджета на съответното министерство,
предложило мерките.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. във
връзка с чл. 2 и 3 от Постановление № 93 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища за 2014 г.
Община

Област

Средства за стипендии по
програмата за 2014 г. (в лв.)

Благоевград

Благоевград

8 235

Бургас

Бургас

14 580

Карнобат

Бургас

945

Варна

Bарна

20 655

Суворово

Bарна

1 080

Велико Търново

Bелико Tърново

3 645

Горна Оряховица

Bелико Tърново

1 215

Свищов

Bелико Tърново

945

Стражица

Bелико Tърново

2 295

Добрич

Добрич

Кърджали

Kърджали

2 025

Дупница

Kюстендил

2 025

Кюстендил

Kюстендил

810

Ловеч

Ловеч

1 215

Монтана

Mонтана

2 970

Велинград

Пазарджик

1 080

Плевен

Плевен

4 725

Пловдив

Пловдив

17 685

Разград

Pазград

3 105

Русе

Pусе

4 050

Ценово

Pусе

1 215

Силистра

Cилистра

2 025

Сливен

Cливен

4 455

Столична община

София-град

Самоков

Софийска област

2 160

Казанлък

Cтара Загора

6 210

Търговище

Tърговище

1 080

Димитровград

Xасково

6 480

Любимец

Xасково

1 080

Хасково

Xасково

8 910

Шумен

Шумен

5 535

Ямбол

Ямбол

4 725

945

55 080

ОБЩО:

193 185
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изпълнение на мерки за закрила на деца с
изявени дарби от общински училища за 2013 г. по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Община

Област

Мерки и обхват на мерките

Общ брой
на децата,
обхванат и в
мерките

Средства
(в лв.)

Варна

Bарна

Мярка „Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне
на стипендия“, обхват на мярката
„Ученик от общинско училище, класиран през 2013 г. индивидуално до
навършване на 18-годишна възраст
на първо, второ или трето м ясто
на национален или меж дународен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата“

4

6 480

Велико Търново

Bелико Tърново Мярка „Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне
на стипендия“, обхват на мярката
„Ученик от общинско училище, класиран през 2013 г. индивидуално до
навършване на 18-годишна възраст
на първо, второ или трето м ясто
на национален или меж дународен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата“

1

1 620

Полски Тръмбеш Bелико Tърново Мярка „Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне
на стипендия“, обхват на мярката
„Ученик от общинско училище, класиран през 2013 г. индивидуално до
навършване на 18-годишна възраст
на първо, второ или трето м ясто
на национален или меж дународен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата“

1

1 620

Момчилград

Kърджали

Мярка „Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне
на стипендия“, обхват на мярката
„Ученик от общинско училище, класиран през 2013 г. индивидуално до
навършване на 18-годишна възраст
на първо, второ или трето м ясто
на национален или меж дународен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата“

1

810

Плевен

Плевен

Мярка „Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10 чрез предоставяне
на стипендия“, обхват на мярката
„Ученик от общинско училище, класиран през 2013 г. индивидуално до
навършване на 18-годишна възраст
на първо, второ или трето м ясто
на национален или меж дународен
конкурс, олимпиада или състезание,
включени в програмата“

19

12 960
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Мерки и обхват на мерките

Общ брой
на децата,
обхванат и в
мерките

Средства
(в лв.)

Пловдив

Пловдив

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата“

1

1 620

Сливен

Cливен

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата“

1

1 620

Столична община София-град

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимп иада или
състезание, включени в програмата“

33

52 650

Свиленград

Xасково

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимп иада или
състезание, включени в програмата“

1

675

Хасково

Xасково

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимп иада или
състезание, включени в програмата“

1

810

Шумен

Шумен

Мярка „Стимулиране на деца с изявени
дарби по чл. 10 чрез предоставяне на
стипендия“, обхват на мярката „Ученик
от общинско училище, класиран през
2013 г. индивидуално до навършване
на 18-годишна възраст на първо, второ
или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата“

2

3 240

65

84 105

ОБЩО:
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за изменение и допълнение на Правилника за
вписванията, одобрен с Постановление № 1486
на Министерския съвет от 1951 г. (обн., Изв.,
бр. 101 от 1951 г.; изм. и доп., Изв., бр. 30 от
1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69
от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г.
и бр. 63 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 думите „или в този правилник“
се заличават.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В буква „б“ думите „актовете, с които се
удостоверява наследствено правоприемство, в
което има недвижими имоти“ се заличават.
2. В буква „е“ след думите „(237 ЗЗД)“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) собственото, бащиното и фамилното
име (име, съобразно отечественото право),
местож ителството (постоянни ят адрес) и
единният граждански номер на страните, в
случаите на чл. 3 ЗРБУЛСТАТ, ЛНЧ или код
по БУЛСТАТ, а когато няма такъв – мястото
и датата на раждане; когато една от страните
e търговец или юридическо лице, посочват
се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по
регистрация, номерът на фирменото дело,
седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията
по вписванията – ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат
съдебна регистрация в Република България,
се посочват фирмата, седалището и кодът по
БУЛСТАТ;“
б) в буква „в“ думите „поземления имот“
се заменят с „имота“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Описание на имота не се изисква при:
а) преписите от обявени завещания, независимо от това дали в акта е посочен недвижим
имот и дали на ползващото се лице е известно
дали и кои недвижими имоти се намират в
съответния съдебен район;
б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим
имот, договори за прехвърляне на наследство,
актове за преобразуване на търговски дружес
тва, договори за залог и за прехвърляне на
търговско предприятие, независимо от това
дали в акта е посочен недвижим имот и дали

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

на ползващото се лице е известно дали и кои
недвижими имоти се намират в съответния
съдебен район.“
3. В ал. 4 думите „Скица-копие от кадастралната карта“ се заменят с „Алинея 3“.
§ 4. В чл. 7, буква „б“ думите „по букви
„б“ – „л“ на чл. 4“ се заменят с „по чл. 4“.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Вписването на нотариалните актове по чл. 4, буква „а“ се извършва по писмена
молба на нотариуса, който ги е извършил, а
на всички други актове или преписи от тях
по чл. 4 – по писмена молба на страните,
на нотариус и на всеки, който има интерес
от вписването. Вписването на извършени от
съдията по вписванията нотариални актове и
на преписи от обявените от него завещания
се извършва служебно.
(2) За вписване на нотариалните актове
по чл. 4, буква „а“ се представят два еднакви
първообраза от тях. За вписване на всички
други актове по чл. 4 се представят оригиналът
и официално заверен препис от него или два
такива преписа, ако не може да се представи оригиналът – съответно два нотариално
заверени преписа от обявените завещания с
предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва по
молба на нотариус, се представят три еднакви
екземпляра, съответно три преписа.
(3) Допуска се вписване и на официално
заверени извлечения, които трябва да съдържат съществените условия на акта, който се
вписва.“
§ 6. Членове 8а и 8б се отменят.
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Вписването се извършва по
разпореждане на съдията по вписванията
незабавно след записване на акта в предназначения за това входящ регистър, като върху
самия акт се нанасят номерът, под който е
записан в регистъра, датата, както и томът
и страницата на партидната книга, в която е
нанесено вписването. В службите по вписванията, където има въведен програмен продукт
за водене на помощни партиди за имоти, в
подлежащия на вписване акт се записва и
номерът на партидата.
(2) Актът се подрежда в съответната книга и в срок до 3 дни вторият екземпляр от
вписания акт се връща на молителя.
(3) Ако вписването се извършва по молба
на нотариус, се връщат третият и следващите
екземпляри от вписания акт с нанесени върху
всеки от тях данните по ал. 1.
(4) Вписването на извършен от съдията
по вписванията акт се извършва веднага
след извършването на самия акт. Съдията по
вписванията не може, под страх от отговорност, да разпореди извършването на каквито

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

и да е други действия между извършването
от него на подлежащите на вписване актове
и самото им вписване.“
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При вписване на брачни договори,
актове за делба, за спогодба, за замяна на
недвижими имоти, намиращи се в различни
райони, се представят най-малко по два броя
преписи за всеки от районите, като се прилагат и нужните разноски.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Актовете по чл. 6, ал. 2 се вписват по
разпореждане на съдията по вписванията на
всеки район, в който е поискано вписване.“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като
се нанася накратко петитумът на исковата
молба по съответната персонална партида.
Преписът от молбата се прилага към особено канцеларско дело, а оригиналът се връща
на съда, в който е образувано делото. Ако
исковата молба се отнася до няколко акта,
нанасянето в партидната книга се извършва
срещу записа за всеки от актовете, до които
се отнася молбата.“
2. В ал. 3 думата „става“ се заменя със „се
извършва“, а думите „в чл. 8, 8а, 8б и 9“ се
заменят с „в чл. 9“.
§ 10. В чл. 15, ал. 2 думите „чл. 8, 8а, 8б
и 9“ се заменят с „чл. 8 и 9“.
§ 11. В чл. 16, ал. 3 думите „чл. 8, 8а, 8б
и 9“ се заменят с „чл. 8 и 9“.
§ 12. В чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) След извършване на отбелязването по
персоналните партиди съдията по вписванията
прави отбелязване отстрани на ипотечния
акт, като посочва вида на акта по ал. 1 и
времето, когато е извършено отбелязването,
и се подписва.“
§ 13. В чл. 18, ал. 3 се създава изречение
второ: „За извършеното подновяване съдията
по вписванията прави отбелязване отстрани
на ипотечния акт, като посочва входящия
номер на молбата за подновяване.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се
извършва по молба на купувача на недвижимия имот. Към молбата за заличаване
на ипотеката купувачът представя влязло
в сила и вписано в книгите за вписванията
постановление за възлагане на недвижимия
имот и удостоверение, издадено от съдебния
изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката
по съгласие с ипотекарния кредитор по реда
на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.“
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2. В ал. 3 се създава изречение четвърто:
„При изчерпване на свободното м ясто в
ипотечния акт по разпореждане на съдията
по вписванията служител от службата по
вписванията залепва продължение (алонж),
скрепено с подписа на служителя и печата
на службата най-малко на две места. За
извършения алонж съдията по вписванията
прави нарочна забележка след заверката по
чл. 35, ал. 3.“
§ 15. В чл. 22 изречение второ се заличава.
§ 16. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вписването на актовете относно залог
върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3
ЗОЗ) се извършва по разпореждане на съдията
по вписванията във всеки район, в който е
поискано вписване, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква „д“ на удостоверението
за вписване на залога в търговския регистър,
съответно на удостоверенията за последващи
вписвания. Когато удостоверението за вписването в търговския регистър не съдържа
описание на заложеното имущество, към
удостоверението се прилага и вписаният в
търговския регистър договор за залог.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Вписването на залога в търговския регистър се нанася по персоналната партида на
залогодателя, а когато в залога са посочени като
елементи на търговското предприятие вещни
права върху недвижими имоти, вписването се
нанася и в помощните партиди за имотите.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат
съответно и при вписването на залог на търговско предприятие.“
§ 17. В чл. 23 след думите „на недвижимия
имот“ се добавя „по реда на чл. 9“.
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Представените документи и писма
за възбрана се вписват по реда на чл. 9.“
§ 19. В чл. 32 се създава изречение второ:
„За извършеното за ли чаване съди я та по
вписванията прави отбелязване отстрани на
вписания акт, като посочва входящия номер
на молбата за заличаване.“
§ 20. В чл. 32а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Определението за отказ се връчва на
заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата
срещу отказа и влязлото в сила определение
на окръжния съд се записват в регистъра за
отказите по чл. 33, буква „н“ към поредния
номер, под който е записан самият отказ, и
се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о“.“
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В буква „б“ думите „по чл. 4, букви
„б“ – „л“ се заменят с „по чл. 4“.
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2. Букви „к“, „л“ и „м“ се отменят.
3. Създава се буква „п“:
„п) книги, които се образуват от молби
за заличаване на ипотеки и възбрани и за
констативни протоколи.“
§ 22. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „е“ се изменя така:
„е) регистър за справки;“.
2. Създават се букви „ж“ и „з“:
„ж) регистър за удостоверенията;
з) регистър за преписи.“
§ 23. Член 33б се изменя така:
„Чл. 33б. В службите по вписванията, в
които е въведен програмен продукт, се водят
и помощни партиди за отделните имоти.“
§ 24. Член 33в се изменя така:
„Чл. 33в. (1) Техническа грешка е всяко
нес ъо т ве т с т вие меж д у с ъд ърж а н ие т о на
вписания акт и нанесените данни от него в
съответните партиди.
(2) Техническите грешки се установяват по
искане на заинтересованото лице или нотариус, както и служебно от служител в службата
по вписванията. За установената техническа
грешка съответният служител съставя констативен протокол, който се подписва от него и
се представя на ръководителя от Агенцията
по вписванията или определено от него лице.
(3) Поправянето на техническа грешка се
извършва по разпореждане на ръководителя
от Агенцията по вписванията или определено
от него лице.“
§ 25. Членове 33г, 33д, 33е, 33ж и 33з се
отменят.
§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След записването на акта във входящия регистър номерът от входящия регистър
се записва върху самия акт, чието вписване,
отбелязване или заличаване се иска, а върху
молбата се нанасят датата и номерът от входящия регистър.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Входящият регистър се приключва
всеки ден, като се разпечатва на хартия и се
подписва от съдията по вписванията.“
§ 27. В чл. 35 ал. 3 се изменя така:
„(3) В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират,
прошнуроват и подпечатват под непрекъснатия
надзор на длъжностно лице от службата по
вписванията. След това те се заверяват от
съдията по вписванията.“
§ 28. В чл. 36 се създава ал. 3:
„(3) Когато определеното място в партидната книга на един собственик се изпълни,
отваря се нова партида, като се нанасят в края
на изпълнената партида томът и страницата
на новата партида на същия собственик, която съставлява продължение на първата. В
новата партида се нанасят томът и страницата
на старата.“
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§ 29. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За да се направи справка в книгите за
вписванията за един недвижим имот, преди
всичко се намира в азбучния указател името
на лицето, което се посочва за собственик
на този имот, ако има партида, и по името
на това лице се намират номерът на тома от
партидната книга и страницата на неговата
партида в тази книга. От партидната книга на
собственика се узнава какви вписвания има
за имотите, за които се иска справка, и в кои
томове и под какви номера те са вписани,
както и номерата на помощните партиди за
имотите и съдържащото се в тях описание.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Справки по партидите за имотите
имат само помощен характер и се правят да
се установи описанието на имота.“
§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Входящият регистър, партидната книга,
азбучният указател, регистърът за справки и
регистърът за отказите и постановените по
тях определения на окръжния съд се доставят надлежно номерирани, прошнуровани и
заверени от Агенцията по вписванията.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Книгите и регистрите по чл. 33, букви
„ж“ – „н“ и чл. 33а, букви „а“ и „г“ – „з“ и
по чл. 33б могат да се водят на електронен
носител по ред, определен от министъра на
правосъдието. В този случай входящият регистър по чл. 33, буква „ж“ задължително се
разпечатва на хартия и се подписва от съдията
по вписванията.“
§ 31. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Всеки може да поиска справки по
вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички
книги, незаверен препис от всички вписани и
отбелязани актове или актове за заличаване,
както и удостоверение за наличието или за
отсъствието на вписване.“
§ 32. В чл. 44 ал. 2 се отменя.
§ 33. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) за определени лица;“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) за определени недвижими имоти;“.
§ 34. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението за лице показва само
вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко
определени лица.“
§ 35. Член 46а се отменя.
§ 36. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В удостоверението, което се издава
за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за
тежести и права или пък се удостоверява,
че такива няма.“

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението за издаване на удостоверението по ал. 1 трябва да показва:
а) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на
лицата, до които се отнася справката, и на
техните преки праводатели;
б) недвижимия имот с посочване на дан
ните по чл. 6, ал. 1, буква „в“.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 37. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или
заличавания по книгите по вписвания или
от партидите на лицата се издават:
1. на страните, на техните преки и непреки
правоприемници и праводатели, на техните
представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е лице по
чл. 32 ГПК, той трябва да е упълномощен
изрично с нотариално заверено пълномощно;
2. на нотариуси и на техни служители;
3. на адвокати, младши адвокати и на
адвокатски сътрудници, вписани в регистъра
на съответната адвокатска колегия;
4. на частни съдебни изпълнители и на
техни служители;
5. на органите на съда, прокуратурата и
следствието;
6. на други органи и лица в предвидените
от закон случаи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преписът по ал. 1 се изготвя, сверява
се и се записва в регистъра по чл. 33а, буква
„з“ от натоварения за това служител, заверява
се от служителя и се подписва от съдията по
вписванията, като в регистъра за преписи
се отбелязва на кого е издаден преписът и в
какво качество, с посочване на име и ЕГН.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Незаверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или
заличавания по книгите по вписвания или
от партидите на лицата се издават на всяко
лице, като издаването на незаверения препис се отбелязва в регистъра за справки по
чл. 33а, буква „е“. В регистъра за справки се
отбелязват името и ЕГН на лицето, получило
незаверения препис.“
§ 38. Параграфи 40 и 41 от Постановление
№ 230 на Министерския съвет от 2014 г. за
изменение и допълнение на Правилника за
вписванията (ДВ, бр. 63 от 2014 г.) се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 39. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7536
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на средното образование, одобрени с Решение
№ 221 на Министерския съвет от 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 495 241 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование,
изпълнявани от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание
и подготовка и училищното образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в предучилищното
възпитание и подготовка и в училищното образование“ – 365 544 лв., и бюджетна програма
„Училищно образование“ – 2 129 697 лв., по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 297 на Министерския съвет от 2014 г., в приложението към
чл. 1, ал. 1 редове
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„
Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

71 013

12 654

4 578

102

46 063

920

129 832
5 498

“

се изменят така:
„

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

71 013

12 654

4 578

102

28 001

111 770

920

18 062

23 560

“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката
и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Област

Община

НП „Оптимизация на училищната НП „Информамрежа“, модул „Оптимизиране на
ционни и ковътрешната структура на училищата муникационни
и самостоятелните
технологии в
общежития“
училище“
3 099

672

Общо

Благоевград

Банско

Благоевград

Белица

3 771

Благоевград

Благоевград

Благоевград
Благоевград
Благоевград

Kресна

Благоевград

Петрич

Благоевград

Pазлог

4 792

1 172

5 964

Благоевград

Cандански

27 080

1 676

28 756

Благоевград

Cатовча

16 632

3 436

20 068

Благоевград

Cимитли

3 082

640

3 722

Благоевград

Cтрумяни

100

100

Благоевград

Xаджидимово

440

440

Благоевград

Якоруда

5 700

1 104

6 804

Бургас

Aйтос

6 552

1 953

8 505

Бургас

Бургас

68 565

6 016

74 581

Бургас

Kамено

1 715

1 715

Бургас

Kарнобат

1 472

1 472

Бургас

Mалко Tърново

Бургас

Hесебър

Бургас

Поморие

Бургас

Приморско

Бургас

Pуен

Бургас

Cозопол

Бургас

Средец

1 172

1 172

2 516

3 308

5 824

Гоце Делчев

7 327

1 144

8 471

Гърмен

4 708

884

5 592

240

240

16 259

2 468

18 727

9 020
2 481
2 851

124

124

1 684

1 684

1 992

11 012

644

644

3 480

5 961

1 359

1 359

948

3 799
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768

Общо

Бургас

Cунгурларе

Бургас

Царево

Bарна

Aврен

Bарна

Aксаково

Bарна

Белослав

Bарна

Бяла

Bарна

Bарна

Bарна

Bетрино

Bарна

Bълчи дол

6 788

768

7 556

Bарна

Девня

2 250

336

2 586

Bарна

Долни чифлик

758

1 244

2 002

Bарна

Дългопол

944

944

Bарна

Провадия

1 888

11 278

Bарна

Cуворово

488

488

5 872
2 491

104 067

9 390

768

360

6 232

1 320

1 320

1 148

3 639

1 160

1 160

200

200

6 652

110 719

124

124

Bелико Tърново Bелико Tърново

40 439

3 368

43 807

Bелико Tърново Горна Oряховица

3 082

1 700

4 782

Bелико Tърново Eлена

580

580

Bелико Tърново Златарица

604

604

Bелико Tърново Лясковец

5 221

Bелико Tърново Павликени
Bелико Tърново Полски Tръмбеш

616

5 837

1 060

1 060

840

840

22 519

1 824

24 343

3 671

1 160

4 831

Bелико Tърново Cухиндол

240

240

Bидин

Белоградчик

508

508

Bидин

Бойница

Bидин

Брегово

Bидин

Bидин

Bидин

Грамада

Bидин

Димово

Bидин

Kула

Bидин
Bидин
Bидин

Pужинци

Bидин

Чупрене

Bраца

Борован

Bраца

Бяла Cлатина

Bраца

Bраца

Bраца

Kозлодуй

Bраца

Kриводол

Bраца

Mездра

Bраца

Mизия

Bраца

Oряхово

Bраца

Pоман

Bелико Tърново Cвищов
Bелико Tърново Cтражица

918
5 212

520

1 438

124

124

2 748

7 960

248

248

868

868

100

4 384

Mакреш

260

260

Hово село

260

260

1 004

1 004

520

520

4 284

47 159
5 743
7 920

404

404

1 132

1 132

3 120

50 279

1 140

1 140

400

6 143

880

880

480

8 400

1 300

1 300

504

504
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Общо

Bраца

Xайредин

236

236

Габрово

Габрово

Габрово

Дряново

20 898

1 356

22 254

12 179

364

12 543

Габрово

Cевлиево

Габрово

Tрявна

69 100

1 788

70 888

Добрич

Балчик

Добрич
Добрич
Добрич

Добричка

Добрич

Kаварна

Добрич
Добрич
Добрич

Шабла

Kърджали

Aрдино

Kърджали

Джебел

Kърджали

Kирково

Kърджали

Kрумовград

Kърджали

Kърджали

Kърджали
Kърджали
Kюстендил

Бобовдол

Kюстендил

Бобошево

Kюстендил

Дупница

Kюстендил

Kочериново

Kюстендил

Kюстендил

Kюстендил
Kюстендил
Kюстендил

Cапарева баня

Kюстендил

Tрекляно

Ловеч

Aприлци

Ловеч

Летница

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Луковит

Ловеч

Tетевен

Ловеч

Tроян

Ловеч
Ловеч
Mонтана

Берковица

3 501

960

4 461

Mонтана

Бойчиновци

7 605

1 220

8 825

Mонтана

Брусарци

15 362

460

15 822

Mонтана

Bълчедръм

16 858

1 400

18 258

Mонтана

Bършец

780

780

Mонтана

Георги Дамяново

Mонтана

Лом

600

600

19 901

1 652

21 553

Генерал Тошево

25 788

1 084

26 872

Добрич

32 516

1 088

33 604

6 243

2 908

9 151

13 742

1 320

15 062

Kрушари

1 913

1 913

Tервел

3 452

3 452

476

476

16 415

1 120

17 535

860

860

6 743

2 060

8 803

4 417

1 636

6 053

84 719

6 260

90 979

Mомчилград

1 520

1 520

Черноочене

2 177

2 177

480

11 303

10 823

240

240

6 755

2 184

8 939

124

124

25 196

3 200

28 396

Hевестино

260

260

Pила

180

180

240

240

676

80

756

320

320

1 112

100

1 212

42 417

1 312

43 729

840

840

2 044

2 044

1 472

15 303

Угърчин

680

680

Ябланица

772

772

13 831

4 290

260

4 550

784

1 172

1 956
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Общо

Mонтана

Mедковец

Mонтана

Mонтана

Mонтана

Чипровци

Mонтана

Якимово

Пазарджик

Батак

Пазарджик

Белово

Пазарджик

Брацигово

11 802

840

12 642

Пазарджик

Bелинград

14 987

5 096

20 083

Пазарджик

Лесичово

280

280

Пазарджик

Пазарджик

23 441

5 340

28 781

Пазарджик

Панагюрище

38 952

1 160

40 112

Пазарджик

Пещера

10 376

1 280

11 656

Пазарджик

Pакитово

5 151

852

6 003

Пазарджик

Cептември

2 346

1 420

3 766

Пазарджик

Cтрелча

364

364

Перник

Брезник

780

780

Перник

Земен

260

260

Перник

Kовачевци

120

120

Перник

Перник

23 593

2 996

26 589

Перник

Pадомир

4 745

1 156

5 901

Перник

Tрън

2 151

200

2 351

Плевен

Белене

5 392

512

5 904

Плевен

Гулянци

1 076

1 076

Плевен

1 608

9 534

Плевен

Долна Mитро
полия
Долни Дъбник

Плевен

Искър

Плевен

Левски

Плевен

Hикопол

Плевен

Плевен

Плевен

Пордим

Плевен

Червен бряг

Плевен

Kнежа

Пловдив

Aсеновград

Пловдив

Брезово

Пловдив

Kалояново

Пловдив

Kарлово

Пловдив

Кричим

Пловдив

Лъки

Пловдив

„Mарица“

Пловдив

Перущица

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Pаковски

Пловдив

„Pодопи“

4 837

14 808

7 926

11 034

440

440

3 700

8 537

260

260

224

224

660

15 468

360

360

1 100

1 100

460

11 494

1 420

1 420

3 192

224

3 416

34 457

4 380

38 837

910

756

1 666

6 271

1 324

7 595

570

784

1 354

13 396

1 924

15 320

1 033

404

1 437

1 254

1 254

5 389

1 804

7 193

780

780

70 413
702

120

120

2 396

2 396

144

144

11 784

82 197

2 140

2 140

980

1 682

1 932

1 932
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1 386

Пловдив

Cадово

Пловдив

Стамболийски

952

952

Пловдив

Cъединение

248

248

Пловдив

Xисаря

1 182

16 339

Пловдив

Куклен

112

112

Пловдив

Сопот

192

192

Pазград

Завет

1 384

1 384

Pазград

Исперих

1 348

1 348

Pазград

Kубрат

4 558

1 512

6 070

Pазград

Лозница

14 580

740

15 320

Pазград

Pазград

6 668

2 426

9 094

Pазград

Cамуил

384

384

Pазград

Цар Калоян

Pусе

Борово

Pусе

Бяла

Pусе

Bетово

Pусе
Pусе
Pусе

Pусе

Pусе

Cливо поле

Pусе

Ценово

Cилистра

Aлфатар

180

180

Cилистра

Главиница

640

640

Cилистра

Дулово

1 600

22 877

Cилистра

Kайнарджа

300

300

Cилистра

Cилистра

2 700

18 217

Cилистра

Cитово

880

880

Cилистра

Tутракан

32 212

528

32 740

Cливен

Kотел

1 500

2 200

3 700

Cливен

Hова Загора

3 299

1 688

4 987

Cливен

Cливен

36 300

5 117

41 417

Cливен

Tвърдица

1 280

1 280

Cмолян

Баните

204

6 577

Cмолян

Борино

240

240

Cмолян

Девин

680

680

Cмолян

Доспат

2 080

2 080

Cмолян

Златоград

1 500

1 500

Cмолян

Mадан

1 084

14 322

Cмолян

Hеделино

200

200

Cмолян

Pудозем

Cмолян

Cмолян

Cмолян

Чепеларе

София-град

Столична община

София област

Антон

15 157

1 264

Общо

2 650

300

300

23 564

448

24 012

2 035

2 035

4 804

1 024

5 828

Две могили

244

244

Иваново

888

888

6 524

36 930

768

768

900

4 653

30 406
3 753

21 277
15 517

6 373

13 238

700
224 933

540

540

2 168

2 868

712

712

22 320

247 253

180

180
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Общо

София област

Божурище

София област

Ботевград

София област

Годеч

София област

Горна Mалина

София област

Долна баня

384

384

София област

Драгоман

120

120

София област

Eлин Пелин

2 105

2 105

София област

Eтрополе

8 396

1 216

9 612

София област

Златица

6 203

260

6 463

София област

Ихтиман

480

480

София област

Kопривщица

180

180

София област

Kостенец

София област

Kостинброд

София област

Мирково

София област

Пирдоп

520

520

София област

Правец

1 656

1 656

София област

Cамоков

21 866

2 332

24 198

София област

Cвоге

4 964

1 600

6 564

София област

Cливница

360

360

София област

Чавдар

260

260

София област

Челопеч

260

260

Cтара Загора

Братя Даскалови

840

840

Cтара Загора

Гурково

480

480

Cтара Загора

Гълъбово

18 152

1 216

19 368

Cтара Загора

Kазанлък

13 662

5 776

19 438

Cтара Загора

Mъглиж

1 388

1 388

Cтара Загора

Николаево

1 200

1 200

Cтара Загора

Oпан

Cтара Загора

Павел баня

Cтара Загора

Pаднево

Cтара Загора

Cтара Загора

Cтара Загора

Чирпан

Tърговище

Aнтоново

Tърговище

Oмуртаг

Tърговище

Oпака

Tърговище

Попово

Tърговище

Tърговище

1 150

3 104

4 254

Xасково

Димитровград

33 405

1 792

35 197

Xасково

Ивайловград

21 234

684

21 918

Xасково

Любимец

640

640

Xасково

Mаджарово

260

260

Xасково

Mинерални бани

Xасково

Cвиленград

Xасково

Cимеоновград

Xасково

Cтамболово

64 204
6 064

420

420

3 433

67 637

420

6 484

600

600

400

400

1 044

1 044

180

180

256

256

2 410

2 410

2 563

2 563

34 083

8 040

42 123

820

820

5 952

960

6 912

2 540

2 540

25 509

3 708
5 681

460

460

2 316

27 825

240

240

944

4 652

480

480

760

6 441
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НП „Оптимизация на училищната НП „Информамрежа“, модул „Оптимизиране на
ционни и ковътрешната структура на училищата муникационни
и самостоятелните
технологии в
общежития“
училище“

Общо

Xасково

Tополовград

Xасково

Xарманли

12 801

1 200

14 001

1 861

1 360

3 221

Xасково

Xасково

Шумен

Велики Преслав

24 524

2 696

27 220

664

664

Шумен

Bенец

580

580

Шумен

Bърбица

1 320

1 320

Шумен

Kаолиново

1 460

1 460

Шумен

Kаспичан

Шумен

Hикола Kозлево

Шумен

Hови пазар

Шумен

Cмядово

Шумен

Xитрино

Шумен

Шумен

Ямбол

Болярово

Ямбол

Eлхово

Ямбол

Cтралджа

Ямбол

„Tунджа“

Ямбол

Ямбол

18 134
9 736

54 220
7 562

ОБЩО:

28 208
2 129 697

684

18 818

900

900

2 701

12 437

1 765

1 765

296

296

4 272

58 492

324

324

828

8 390

540

540

1 120

1 120

3 040
365 544

31 248
2 495 241
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
допълнителен трансфер за бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 250,0 хил. лв. по бюджета на Държавна
агенция „Национална сигурност“ за 2014 г. за
осигуряване на дейности по овладяване на
кризисната ситуация, възникнала вследствие
на засиления миграционен натиск към територията на Република България.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за 2014 г. по Политика в областта на защитата на националната
сигурност, бюджетна програма „Национална
сигурност“.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 1200,0 хил. лв. за Българското
национално радио за заплащане на такси за
разпространение на национални и регионални
програми.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличи бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Българското национално
радио за 2014 г.
Чл. 3. Сумите по чл. 1 и 2 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 4. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1 и 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2014 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 3 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и на генералния
директор на Българското национално радио.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7564
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарствен продукт може да се продава
на цена, не по-висока от утвърдената цена по
чл. 2, ал. 1, от пределната цена по чл. 2, ал. 3
или от регистрираната цена по чл. 2, ал. 4.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думата „продукт“ се добавя
„в Белгия, Чехия, Полша, Унгария, Дания,
Финландия и Естония“ и запетаята и текстът
докрая се заличават.
2. В ал. 4 думите „от обществените здравноосиг у рителни фондове на ст раните по
чл. 33, ал. 2“ се заменят с „в страните по
ал. 3 и страните по чл. 33, ал. 2“.
§ 3. В чл. 10, ал. 3 думите „Латвия и Унгария“ се заменят с „Унгария, Дания, Финландия и Естония“.
§ 4. В чл. 13, ал. 1 думите „до Съвета
заявление за образуване на пределна цена
съгласно приложение № 1“ се заменят със
„заявление за образуване на пределна цена
съгласно образец, утвърден от Съвета“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. декларация-справка по образец, утвърден от Съвета, относно цената на производител
на лекарствения продукт в съответната валута
и евро – в Румъния, Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Италия,
Словения и Испания;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За образуване на пределна цена на
лекарствен продукт, получил разрешение за
паралелен внос или разрешение за паралелна дистрибуция от Европейската агенция
по лекарствата, при наличие на еднакъв
или подобен лекарствен продукт по чл. 214
ЗЛПХМ, с утвърдена от Съвета цена се подава
заявление от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция по образец, утвърден от Съвета.“
3. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат
разрешението/уведомлението за паралелен
внос/паралелна дистрибуция и документите
по ал. 1, т. 2 – 4 и 6.
(6) Заявената цена на лекарствения продукт по ал. 4 не може да бъде по-висока от
утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт по
чл. 214 ЗЛПХМ.
(7) За лекарствените продукти по ал. 4 се
прилагат разпоредбите на чл. 15 – 18.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2 думите „съгласно приложение № 3
до Съвета“ се заменят с „утвърден от Съвета“.
2. В ал. 3 след думата „образец“ се поставя
запетая и думите „съгласно приложение № 4“
се заменят с „утвърден от Съвета“.
§ 7. В чл. 19, ал. 5 след думите „подходящ
начин“ се добавя „Българския фармацевтичен съюз (БФС) и“, а местоимението „те“ се
заменя с „последните“.
§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „представя в Съвета заявление за регистрация по образец съгласно
приложение № 1“ се заменят с „подава заявление за регистрация по образец, утвърден
от Съвета“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За регистриране на максимална продажна цена на лекарствен продукт, получил
разрешение за паралелен внос или разрешение
за паралелна дистрибуция от Европейската
агенци я по лекарствата, при наличие на
еднакъв или подобен лекарствен продукт по
чл. 214 ЗЛПХМ с регистрирана от Съвета
максимална продажна цена се подава заявление от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция по образец, утвърден от Съвета.“
3. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат
разрешението/уведомлението за паралелен
внос/паралелна дистрибуция и документите
по чл. 14, ал. 1, т. 2 – 4 и 6.
(5) Заявената цена на лекарствения продукт
по ал. 3 не може да бъде по-висока от регистрираната от Съвета максимална продажна
цена на еднаквия или на подобния лекарствен
продукт по чл. 214 ЗЛПХМ.
(6) За лекарствените продукти по ал. 3 се
прилагат разпоредбите на чл. 24 – 26.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „образец“ се поставя
запетая, думите „съгласно приложение № 3,
раздел I, до Съвета“ се заменят с „утвърден
от Съвета“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 след думата „образец“ се поставя
запетая, думите „съгласно приложение № 4“
се заменят с „утвърден от Съвета“ и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 26, ал. 6 след думите „подходящ
начин“ се добавя „Българския фармацевтичен съюз (БФС) и“, а местоимението „те“ се
заменя с „последните“.
§ 11. В чл. 32, ал. 1 след думата „образец“
се поставя запетая и думите „съгласно приложение № 1“ се заменят с „утвърден от Съвета“.
§ 12. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
декларация-справка по образец, утвърден от
Съвета, относно цените на производител в
съответната валута и в евро – в Румъния,
Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва,
Португалия, Италия, Словения и Испания.“
§ 13. Член 34 се изменя така:
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„Чл. 34. (1) На лекарствен продукт, получил
разрешение за паралелен внос или разрешение
за паралелна дистрибуция от Европейската
агенци я по лекарствата, при наличие на
еднакъв или подобен лекарствен продукт по
чл. 214 ЗЛПХМ, включен в Позитивния лекарствен списък и с утвърдена от Съвета цена
по чл. 2, ал. 1 се образува цена и се включва
в същите приложения на ПЛС, като се подава
заявление от притежателя на разрешението/
уведомлението за паралелен внос/паралелна
дистрибуция по образец, утвърден от Съвета.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
разрешението/уведомлението за паралелен
внос/паралелна дистрибуция и документите
по чл. 35, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 9 и ал. 3.
(3) Заявената цена на лекарствения продукт по ал. 1 не може да бъде по-висока от
утвърдената от Съвета цена по чл. 2, ал. 1 на
еднаквия или подобния лекарствен продукт
по чл. 214 ЗЛПХМ.
(4) За лекарствените продукти по ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 35, ал. 4, чл. 37,
38 и 40.“
§ 14. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) При условията на чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ
лекарствен прод у к т по чл. 36, а л. 1, т. 8
може да бъде продаван за срок, не по-дълъг
от една година на цената, утвърдена преди
заличаването є.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
§ 15. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „образец“ се поставя
запетая и думите „съгласно приложение № 3
до Съвета“ се заменят с „утвърден от Съвета“.
2. В ал. 8 след думата „образец“ се поставя
запетая и думите „съгласно приложение № 4“
се заменят с „утвърден от Съвета“ и след тях
се поставя запетая.
§ 16. В чл. 41, ал. 4 след думите „подходящ
начин“ се добавя „Българския фармацевтичен съюз (БФС) и“, а местоимението „те“ се
заменя с „последните“.
§ 17. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пред Съвета декларация“
се заменят с „декларация по образец, утвърден
от Съвета“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думите „пред Съвета декларация“
се заменят с „декларация по образец, утвърден
от Съвета“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Заявлението се подава в месеца, през който
изтича дванадесетмесечният период.“
4. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Заявлението се подава в месеца, през който
изтича шестмесечният период.“
5. В ал. 6 думата „15-о“ се заменя с „20-о“,
а след думата „заявление“ се поставя точка
и текстът докрая се заличава.
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§ 18. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „форма“ запетаята се
заличава и думите „концентрация и обем“ се
заменят с „и концентрация в единица обем“.
2. В ал. 2 навсякъде след думата „форма“
запетаята се заличава и думите „концентрация и обем“ се заменят с „и концентрация в
единица обем“.
3. В ал. 3 след думата „вещество“ запетаята
се заличава и думите „концентрация и обем“
се заменят с „и концентрация в единица обем“.
§ 19. В чл. 48, ал. 2, т. 1 след думата „форма“
запетаята се заличава и думите „концентрация и обем“ се заменят с „и концентрация в
единица обем“.
§ 20. В чл. 50 след думата „форма“ запетаята
се заличава и думите „концентрация и обем“
се заменят с „и концентрация в единица обем“.
§ 21. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. При определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани в ПЛС, за които има разлика в показанията
за лечение, профилактика или диагностика,
се изчислява референтна стойност по реда на
чл. 45 и 46 за отделните показания в кратката
характеристика на лекарствените продукти.“
§ 22. Наименованието „Доп ъ лни телна
разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 23. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „предоставени от производителя на търговеца на едро“ се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите, когато
тези отстъпки са определени в нормативна
уредба“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Окончателна опаковка, най-близка
до заявената“ е опаковка, чийто брой дозови
единици са в една и съща граница с броя на
дозовите единици в заявената опаковка, при
следните граници:
а) от 1 до 5 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
б) от 6 до 12 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
в) от 13 до 30 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
г) от 31 до 60 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
д) над 60 (таблети, капсули, флакони, дози
и др.).“
§ 24. В допълнителните разпоредби се
създава § 1а:
„§ 1а. (1) Всички заявления и приложените
към тях документи се представят едновременно
на хартиен и електронен носител.
(2) Образците на документи, утвърдени от
Съвета, се публикуват на интернет страницата
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.“
§ 25. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1,
чл. 23, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, приложение № 2 към
чл. 14, ал. 1, т. 5, приложение № 3 към чл. 16,
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ал. 2, чл. 25, ал. 2 и чл. 38, ал. 2, приложение
№ 4 към чл. 16, ал. 3, чл. 25, ал. 3, чл. 38, ал. 8
и приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Всички започнати и недовършени
процедури към влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.
§ 27. В 14-дневен срок от влизането в сила
на постановлението Националният съвет по
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти утвърждава и публикува на интернет
страницата си образците на документи по
чл. 13, 14, 16, 23, 25, 32, 33, 34, 38 и 43.
§ 28. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 137 054 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60к от
Закона за съдебната власт за третото тримесечие на 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2014 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к, ал. 2 от Закона
за съдебната власт.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7566

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на
отбраната
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник определя организацията и дейността, функциите по ръководство,
управление и финансиране на държавните
детски градини към Министерството на отбраната на Република България, наричани
по-нататък „ДДГ към МО“.
Чл. 2. Държавните детски градини към
МО са държавни по смисъла на Закона за
народната просвета и се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра
на отбраната съгласувано с министъра на
образованието и науката.
Чл. 3. Държавните детски градини към
МO са с национално значение.
Чл. 4. Образованието в ДДГ към МО е
светско и обучението се провежда на книжовен български език.
Чл. 5. Държавните детски градини към МО
са юридически лица със седалища, както следва:
1. Държавно обединено детско заведение
„Младост“ – София, ж.к. Младост 3, ул. Полковник Владимир Серафимов 2;
2. Държавна целодневна детска градина
„Средец“ – София, ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21А;
3. Държавна целодневна детска градина
„Слава“ – София, ж.к. Света Троица, бул.
Столетов 23;
4. Държавна целодневна детска градина
„Кокиче“ – Пловдив, ул. Радко Димитриев 49;
5. Държавна целодневна детска градина
„Детелина“ – Казанлък, ул. Инж. Феликс
Вожели 1А;
6. Държавно обединено детско заведение
„Калина“ – Стара Загора, ул. Хан Аспарух 15А;
7. Държавна целодневна детска градина
„Светлина“ – Карлово, ул. Иванка Пашкулова 2.
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Чл. 6. Изпълнителната агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ организира,
методически подпомага и контролира дейността на ДДГ към МО.
Чл. 7. Държавните детски градини към
МО имат:
1. наименование, символи, седалище и
официален адрес;
2. собствен кръгъл печат;
3. банкови сметки;
4. данъчен номер и Единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ).
Чл. 8. Държавните детски градини към
МО са:
1. държавна целодневна детска градина;
2. държавно обединено детско заведение.
Чл. 9. (1) Държавните детски градини към
МО са възпитателно-образователни институции, в които се отглеждат, възпитават и
обучават деца при целодневна организация,
както следва:
1. в държавно обединено детско заведение – от 10-месечна възраст до постъпване
в първи клас;
2. в държавна целодневна детска градина – от 3 години до постъпване в първи клас.
(2) В съответствие с възрастовите особености децата в ДДГ към МО са разпределени
в групи, както следва:
1. смесена яслена група – от 10 месеца до
3 години;
2. предучилищна група – от 3 до 5 години;
3. подготвителна група – от 5 години до
постъпването им в първи клас.
Чл. 10. Дейността на ДДГ към МО се осъществява в съответствие с разпоредбите на
Закона за народната просвета, Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета
и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
Чл. 11. (1) Броят на групите и броят на
децата в тях се определят от Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“ в съответствие с действащата нормативна уредба.
(2) Разпределението на децата в групите се
определя от Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
Чл. 12. Възпитанието и обучението на децата в ДДГ към МО се организира и провежда
в съответствие с държавните образователни
изисквания за предучилищното възпитание
и подготовка, като се осигурява готовност на
децата за училище, която включва и условия
за отдиха им.
Чл. 13. Държавните детски градини към МО
гарантират правата, свободата, сигурността и
достойнството на всяко дете. Същите създават
основа за равни възможности за физическо и
интелектуално развитие и възпитаване в дух на
толерантност, разбирателство и патриотизъм.
Чл. 14. В ДДГ към МО се провеждат занимания по дейности извън държавните образователни изисквания, съобразно интересите
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и потребностите на децата, по желание на
родителите или настойниците и при възможност на детското заведение срещу заплащане.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОТБРАНАТА
Раздел I
Критерии за приемане на деца в държавните детски градини към Министерството на
отбраната
Чл. 15. (1) В ДДГ към МО се приемат с
предимство деца на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Когато броят на децата в ДДГ към МО
не е достатъчен за формирането на група,
могат да се приемат и деца на лица извън
посочените по ал. 1.
Чл. 16. (1) В ДДГ към МО се приемат деца
по критерии, определени по тежест от 1 до
4 т., както следва:
1. на самотен родител или настойник, съпруг/съпруга на загинал военнослужещ при
или по повод изпълнение на служебния си
дълг или на родител/родители военноинвалиди – 4 т.;
2. от многодетни семейства на военнослужещи и деца близнаци на военнослужещи и
цивилни служители – 3 т.;
3. със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, които
прилагат:
а) решение на ТЕЛК – 2 т.;
б) решение на ЛКК – 1 т.;
4. чиито родители или настойници или
един от тях е военнослужещ – 2 т.;
5. които към момента на приема имат брат
или сестра в детската градина, за която се
кандидатства – 2 т.;
6. чиито родители или настойници или
един от тях е цивилен служител от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или
Българската армия – 1 т.;
7. на военноинвалиди или военнопострадали – 1 т.;
8. на родители, които поради вдовство,
развод, баща неизвестен или отнети родителски права сами се грижат за отглеждането
на непълнолетните си деца – 1 т.;
9. на които родителите или настойниците
живеят в общежитие на Министерството на
отбраната, в чиято прилежаща територия се
намира детската градина – 1 т.
(2) В случаите, когато родителите на детето
работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната или Българската армия и единият е
военнослужещ, а другият е цивилен служител,
на детето се определят по този критерий – 2 т.
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Раздел II
Кандидатстване и прием в държавните детски
градини към Министерството на отбраната
Чл. 17. Кандидатстване за прием на децата
в ДДГ към МО става по желание и избор на
родителите или настойниците чрез подаване
на заявление.
Чл. 18. Заявления за кандидатстване на
деца в ДДГ към МО се подават в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“.
Чл. 19. Към заявлението за кандидатстване
се прилагат следните документи:
1. актуална служебна бележка от местоработата на родителя или настойника, удостоверяваща месторабота и заемана длъжност (военно
звание), като при промяна на местоработата
на родителя или настойника той е длъжен да
уведоми директора на детската градина в едноседмичен срок от настъпване на промяната;
2. копие от акта за раждане на детето;
3. копие от актовете за раждане на децата
при многодетните семейства;
4. копие на заповед за настанените семейства в общежития на Министерството на
отбраната, в чиято прилежаща територия е
построена детската градина;
5. експертно решение на ТЕЛК или ЛКК
на детето;
6. копие на бракоразводно решение и присъдени родителски права;
7. смъртен акт, удостоверяващ правото по
чл. 16, ал. 1, т. 1.
Чл. 20. В ДДГ към МО постъпват деца
със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания при писмено
изразено желание на родителите или настойниците, удостоверени с решение, като
прилагат съответно експертно решение на
ТЕЛК или на ЛКК.
Чл. 21. (1) Заявленията за кандидатстване
и прием на деца се разглеждат от комисия,
назначена със заповед на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
(2) Комисията прави подбор по критериите по чл. 16 и подадените от директорите на
детските градини свободни места по години
на раждане на децата и изготвя протокол за
работата си.
(3) При еднакъв брой точки предимство
има подалият по-рано заявлението родител
или настойник, което се удостоверява с входящия номер на заявлението.
(4) Заявления за прием на деца се подават целогодишно не по-рано от една година
преди навършване на необходимата възраст
за прием на детето.
(5) Подадените заявления важат за срок една
календарна година. Ако в този период детето
не е класирано, родителите или настойниците
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подават заявление, с което заявяват, че поддържат желанието си детето им да участва в
класиране за посочената ДДГ към МО.
Чл. 22. (1) Обявяването на приетите деца
и класираните резерви в ДДГ към МО се
извършва със заповед на изпълнителни я
директор на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“.
(2) Заповедта по ал. 1 се поставя на видно
място в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, в съответната
ДДГ към МО и се публикува на интернет
страницата на агенцията.
Чл. 23. Срокът за записване на детето в
ДДГ към МО е 7 работни дни от публикуването на заповедта. След изтичане на този
срок мястото се заема от следващото по ред
дете, класирано като резерва в същата заповед.
Чл. 24. Родителите или настойниците на
класираните деца преди постъпването на детето им в ДДГ към МО подават документи
в съответствие с изискванията на Министерството на здравеопазването.
Раздел III
Напускане и изключване на децата от държавните детски градини към Министерството
на отбраната
Чл. 25. Децата напускат ДДГ към МО:
1. по желание на родителите или настойниците, изразено в писмен вид;
2. при постъпване на детето в първи клас.
Чл. 26. Децата се изключват от ДДГ към
МО при:
1. системно неспазване от родителите или
настойниците на реда и условията, определени
в този правилник и в правилника за организацията и дейността на съответната ДДГ;
2. отсъствие на детето през учебната година за повече от един месец без уважителни
причини;
3. неплащане на дължимите такси за повече
от един месец;
4. прекратяване на договора за военна
служба, съответно на служебното или трудовото правоотношение на лице по чл. 16,
ал. 1, в случай че не е уведомило писмено
директора на съответната детска градина в
7-дневен срок от уволнението и не е налице
уважителна причина за това.
Раздел IV
Отсъствия на децата от държавните детски
градини към Министерството на отбраната
Чл. 27. (1) Децата от 10 месеца до 7 години
могат да отсъстват:
1. при участие на един от родителите в
операции или мисии извън територията на
страната – за времето на операцията или
мисията, без право да посещават друго детско
заведение;
2. по здравословни причини, удостоверени
с медицинска бележка с посочена диагноза и
период на лечение.
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(2) Децата от 10 месеца до 5 години могат да
отсъстват по семейни причини до 30 работни
дни за една учебна година (от 15 септември до
31 май) при предварително подадено писмено
уведомление до директора на детската градина.
(3) Децата от подготвителна група могат да
отсъстват по семейни причини до 7 работни
дни за една учебна година (от 15 септември до
31 май) след предварително подадено писмено
уведомление до директора на детската градина,
както и до 3 работни дни с разрешение от
директора на детската градина след предварително подадено писмено заявление до него.
Чл. 28. Първият ден на отсъствие без уведомление или по здравословни причини се
отчита като присъствен ден на детето поради
требването му за храна и се заплаща.
Г л а в а

т р е т а

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА
Чл. 29. Медицинското обслужване на ДДГ
към МО се осъществява в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Чл. 30. Медицинските специалисти в ДДГ
към МО осъществяват дейности, свързани с
провеждане на профилактични дейности за
предотвратяване или ограничаване на рискови
здравословни фактори, като:
1. контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичния режим;
2. осъществяват непрекъснат контрол на
здравното състояние на децата;
3. провеждат оздравителни и закалителни
процедури;
4. организират здравното възпитание на
децата и провеждат здравната просвета на
персонала и родителите (настойниците);
5. водят задължителната медицинска документация;
6. наблюдават физическото развитие на
децата;
7. следят имунизационния статус на децата.
Чл. 31. Медицинските специалисти задължително поддържат оборудван спешен шкаф
за обслужване на спешните състояния при
децата до пристигането на екип на центъра
за спешна медицинска помощ.
Чл. 32. Храненето на децата в ДДГ към
МО се организира в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра
на здравеопазването.
Чл. 33. За деца с медицинско предписание
за диетично хранене се осигурява хранене
съобразно изискванията.
Чл. 34. Ежедневно директорът на ДДГ към
МО и медицинският специалист контролират количеството и качеството на храната и
правилното рационално хранене на децата.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а
ТАКСИ

Чл. 35. За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ДДГ към МО родителите
или настойниците заплащат такса в размер,
определен от общинския съвет в съответствие
със Закона за местните данъци и такси.
Чл. 36. Такси за заниманията по дейности
извън държавните образователни изисквания, организирани съобразно интересите и
потребностите на децата и по желание на
родителите или настойниците им, се заплащат
допълнително от тях.
Чл. 37. Родителите или настойниците на
децата заплащат дължимите такси за пред
ходния месец до 10 число на текущия месец.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 38. (1) Директорите на ДДГ към МО
са разпоредители с бюджет от по-ниска степен (третостепенни разпоредители с бюджет)
съгласно Заповед № ОХ-228 от 25.03.2014 г. на
министъра на отбраната.
(2) Финансовото осигуряване на ДДГ към
МО се извършва в рамките на утвърдените
средства на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ по съответната Основна програма/програма по програмната структура на бюджета на Министерството
на отбраната за текущата година, в т.ч. за
дейностите по възпитанието, подготовката и
обучението на децата, които се определят на
база на Единните разходни стандарти (ЕРС)
за едно дете, одобрени от Министерския съвет.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ утвърждава годишните бюджетни
сметки по пълна бюджетна класификация на
държавните детски градини към Министерството на отбраната.
Чл. 39. Източниците за финансово осигуряване на издръжката и развитието на ДДГ
към МО са:
1. бюд жет ни средс т ва, оп ределени по
единните разходни стандарти за едно дете,
одобрени с акт на Министерския съвет;
2. средства от бюджета на Министерството
на отбраната за текущи разходи и развитие
на материално-техническата база на детските
градини;
3. допълнителни средства на основание
нормативни актове, свързани с дейността на
ДДГ към МО;
4. реализирани собствени приходи при
осъществяване на дейността на ДДГ към МО.
Чл. 40. Реализираните в ДДГ към МО
приходи не са целеви и служат за покриване
на разходите. Същите са елемент на утвърдените разходи в годишната бюджетна сметка. Приходите се формират под формата на
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дарения, участие в национални, европейски
и международни програми за финансиране и
други източници.
Г л а в а

ш е с т а

РАБОТНО ВРЕМЕ
Чл. 41. Държавните детски градини към
МО работят при петдневна работна седмица
с работно време, определено в правилника за
организацията и дейността на съответната детска градина, в съответствие със спецификата
на работното време на военнослужещите в
различните региони, но не по-късно от 7,30 ч.
и не по-рано от 18,30 ч.
Чл. 42. Държавните детски градини към
МО работят целогодишно и сформират смесени групи през летните месеци.
Чл. 43. Държавните детски градини към
МО могат да преустановят работа с деца
през летния период по обективни причини
(неотлож ни ремон т ни дейност и, основно
хигиенизиране на сградата, извършване на
дезинфекция, дезинсекция и дератизация).
Г л а в а

с е д м а

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОТБРАНАТА
Чл. 44. Изпълнителният директор на ИА
„Военни клубове и военно-почивно дело“
контролира и координира организационната
дейност, административната дейност и финансовата отчетност на ДДГ към МО.
Чл. 45. Държавните детски градини към
МО се ръководят и представляват от директор. Трудовият договор с директора се
сключва, изменя и прекратява от министъра
на отбраната.
Чл. 46. (1) Директорите на ДДГ към МО
изготвят длъжностни разписания, като числеността на персонала за всяка учебна година
се определя съгласно нормативите за численост на персонала в системата на народната
просвета по реда на Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за преподавателска работа и реда
за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета (ДВ, бр. 27
от 2008 г.) и се утвърждава от първостепенния
разпоредител с бюджет.
(2) Директорът на ДДГ към МО сключва,
изменя и прекратява трудовите договори с
персонала на детската градина по реда на
Кодекса на труда.
Чл. 47. Директорът на ДДГ към МО организира, контролира и координира цялостната
дейност на детската градина в съответствие
с правата и задълженията му, определени в
Закона за народната просвета и Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
и длъжностната характеристика.
Ч л. 48 . Д и рек т ор ът на Д Д Г к ъм МО
представлява детската градина пред всички
държавни и общински органи и организации,
физически и юридически лица.
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Чл. 49. Директорът на ДДГ към МО издава
Правилник за организацията и дейността на
съответната детска градина и Правилник за
вътрешния трудов ред в детската градина.
Чл. 50. Директорът на ДДГ към МО е председател на педагогическия съвет и осигурява
изпълнение на решенията му.
Чл. 51. Директорът на ДДГ към МО ежемесечно отчита дейността си пред Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно
дело“.
Чл. 52. Към държавните детски градини
могат да се учредяват настоятелства.
Г л а в а

о с м а

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ПРОЦЕС
Чл. 53. Участници във възпитателно-образователния процес са учители, помощниквъзпитатели, медицински специалисти в ясла
и възпитатели в ясла, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността.
Чл. 54. Педагогическият персонал – учители в ДДГ към МО, организират процеса на
педагогическото взаимодействие в рамките
на жизнено значими за децата ситуации чрез
подходящи за възрастта им форми на активност, съобразявайки се с индивидуалния темп
и равнището на развитие на всяко дете, без
ограничение за време, тема и средства.
Чл. 55. В ДДГ към МО възпитателно-образователният процес се провежда съгласно
изискванията за предучилищно възпитание
и подготовка с одобрени учебни помагала от
Министерството на образованието и науката.
Чл. 56. (1) Задължителната предучилищна
подготовка на децата се осъществява в подготвителни групи при целодневна организация,
която включва и условия за отдих.
(2) В подготвителната група се включват
деца на възраст от 5 до 7 години, но не порано от годината, в която детето навършва
5-годишна възраст.
(3) Образователната дейност се провежда по
утвърдено седмично разписание, съобразено
с възрастовите особености на децата.
Чл. 57. Възпитателно-образователният процес в ДДГ към МО има за цел да осигури
хармония в развитието на детето чрез единство
на образователните взаимодействия и утвърждаване на детската индивидуалност и пред
училищната подготовка на децата за училище.
Чл. 58. (1) Възпитателно-образователният
процес осигурява единство на възпитание и
обучение, като създава оптимални условия за:
1. ориентиране на детето в общочовешки
ценности и усвояване на различни видове
дейности и форми на общуване;
2. овладяване културата на поведение;
3. обогатяване познанията на детето за света;
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4. овладяване на основни знания и умения
за природната и социалната среда, езикови,
математически, естетико-художествени, двигателни умения;
5. стимулиране на детското творчество и
развитие на способностите;
6. предучилищна подготовка и възпитание
на децата за училище.
(2) За деца със специфични образователни
потребности се изготвя от ресурсен учител индивидуална програма за обучение и развитие.
Г л а в а

д е в е т а

РОДИТЕЛСК А ОБЩНОСТ
Чл. 59. (1) Родителите или настойниците
имат право:
1. да получават информация по въпроси,
свързани с отглеждането, възпитанието, образованието и здравословното състояние на
своето дете;
2. да получават информация за храненето
и седмичното меню;
3. да подпомагат детската градина при
възпитанието и обучението на техните деца;
4. да подпомагат дейността на ДДГ;
5. да участват в настоятелство в ДДГ към
МО, когато такова е създадено, или да инициират създаването му в случаите, в които
към ДДГ няма настоятелство.
(2) Към всяка група в ДДГ към МО се избират трима родители или настойници, които
подпомагат дейността на групата.
Чл. 60. Родителите или настойниците съдействат за изграждане у децата на навици за
самообслужване, на уважение към връстниците им и детската градина като институция, на
възпитаване в толерантност към различията.
Чл. 61. Родителите или настойниците съдействат децата да се приучват да разрешават
конфликти помежду си по неагресивен начин.
Чл. 62. Родителите или настойниците са
длъжни:
1. да се запознаят и да спазват този правилник, Правилника за организацията и дейността
на съответната детска градина и Правилника
за вътрешния трудов ред в детската градина;
2. да водят и вземат детето си лично от
детската градина (или да организират воденето
и вземането на детето от член или близък на
семейството, за което персоналът е уведомен
предварително чрез декларация);
3. да проверяват личния багаж на децата си
за скрити и/или опасни за здравето предмети
или лекарства, както и да не носят в детската
градина ценни предмети;
4. да пазят доброто име и авторитета на
детската градина, както и на директора, педагогическия и непедагогическия персонал;
5. да заплащат редовно и в срок таксите
при условията и по реда на глава четвърта;
6. да изградят у детето си навици да се
самообслужва.
Чл. 63. Всички участници във възпитателно-образователния процес са длъжни да
опазват материалната база и да съдействат за
нейното обогатяване и обновяване.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът влиза
в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Велизар Шаламанов
7468

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-701 от
2011 г. за реда за извършване на полицейска
регистрация (ДВ, бр. 27 от 2011 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № Iз-701 от 2011 г.
за реда за извършване на полицейска регист
рация (ДВ, бр. 27 от 2011 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 17.11.2014 г.
Министър:
Йордан Бакалов
7478

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от
2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47
от 2013 г., бр. 17 и бр. 54 от 2014 г.)
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Експертен консултативен
съвет по надзор на имунопрофилактиката,
който го подпомага при осъществяване на
неговата дейност.
(2) Съветът по ал. 1:
1. обсъжда въпросите и прави предложения,
свързани с изпълнението на Имунизационния
календар на Република България;
2. обсъжда въпросите, отнасящи се до
имунопрофилактиката на ваксинопредотвратимите заразни болести;
3. анализира изпълнението на дейностите
по имунопрофилактиката в страната;
4. предлага мерки за повишаване на имунизационния обхват и подобряване на надзора
на имунопрофилактиката;
5. ежегодно, в срок до 30 септември, след
изготвяне на обобщен годишен план съгласно
чл. 27, т. 9 определя и предлага на министъра
на здравеопазването типа на ваксините по
отношение на вида и броя на компонентите
срещу посочените заболявания в чл. 2, които
да се прилагат през следващата календарна
година, и необходимите количества от тях.“
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение второ: „в
случаите, когато за изпълнение на Имунизационния календар се прилагат многокомпонентни ваксини, съдържащи рекомбинантна
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ваксина срещу хепатит тип Б, приемите на
рекомбинантната ваксина срещу хепатит тип Б
са четири;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. три приема комбинирана ваксина срещу
дифтерия, тетанус и коклюш с ацелуларна
коклюшна компонента и дифтерийна компонента с пълна имуногенност (ДТКа);“.
3. Създават се нови т. 3 и 4:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

„3. три приема инактивирана полиомиелитна ваксина (Пи);
4. три приема конюгирана ваксина срещу
Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ);“.
4. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 5 и 6.
5. Досегашната т. 5 се отменя.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2

Имунизационен календар на Република България
Възраст
В години – календарната година на
навършване на възрастта

В месеци

Имунизация
срещу:

при
раж
дането

от
първия
месец

от
втория
месец

от
третия
месец

от
четвъртия
месец

от
шестия
месец

туберкулоза БЦЖ
(БЦЖ)
(2)
дифтерия,
тетанус,
коклюш
(ДТКа)

от
седмия
месец

от
от
дватринаде- надесетия сетия
мемесец
сец

от
шестнадесетия
месец

6

БЦЖ
(3)

7

11

12

БЦЖ БЦЖ
(4)
(4)
ДТКа
ДТКа
(8)

ДТКа ДТКа ДТКа

полиомиелит (Пи)

Пи

Пи

Пи

Пи
(8)

Хемофилус
инфлуенце
тип Б ин
фекции
(ХИБ)

ХИБ

ХИБ

ХИБ

ХИБ
(8)

17

25+

БЦЖ
(4)
Тд

Тд

Тд (9)

Пи

вирусен
хепатит тип Хеп. Хеп. Хеп. Б Хеп. Б Хеп. Б Хеп. Б
(6)
(6)
(6)
(5)
Б (Хеп. Б) Б (1) Б (5)
пневмококови ин
фекции
(Пневмо)
морбили,
паротит,
рубеола
(МПР)

Пнев- Пнев- Пневмо
мо
мо

Пневмо
(7)

МПР

МПР

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв
тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(2): От 48-ия час след раждането.
(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(7): Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(9): Реимунизация през 10 години.“

§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. II думите „с намалено антигенно съдържание“ се заменят с „и с намалено антигенно
съдържание на дифтерийната компонента“.
2. В т. V, в текста преди подточка 1, след думите „Имунизация срещу вирусен хепатит тип Б“
се добавя „с рекомбинантна ваксина срещу хепатит Б“.
3. В т. XV думите „възрастовата група 12 – 18 години“ се заменят с „възрастовата група 9 –
18 години“.
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§ 5. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 2
Специфични изисквания към биопродуктите, включени в Имунизационния календар на
Република България
1. Биопродуктите за извършване на задължителни планови имунизации и реимунизации трябва да
имат схема на приложение, която съответства на Имунизационния календар на Република България.
2. Биопродуктите за извършване на задължителни планови имунизации на деца до 6 навършени
месеци след раждането трябва да са без живачносъдържащ консервант или такъв в количество под
2 микрограма за доза.
3. Биопродуктът за извършване на имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш до 7 навършени
години трябва да бъде с пълна имуногенност на дифтерийната компонента.
4. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизации против
хепатит тип Б трябва да бъде рекомбинантна хепатит Б ваксина, независимо дали хепатит Б антигенът
се съдържа в моновалентна или в комбинирана ваксина.
5. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш трябва да бъде ваксина, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента
и дифтерийна компонента с пълна имуногенност (ДТКа), независимо от типа на комбинираната
ваксина, която се прилага.
6. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизации против
туберкулоза трябва да бъде жива лиофилизирана ваксина щам Mycobacterium bovis.
7. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация срещу
пневмококови инфекции трябва да бъде пневмококова конюгирана ваксина.
8. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация против
полиомиелит трябва да бъде инактивирана полиомиелитна ваксина (Пи), независимо от типа на
комбинираната ваксина, която се прилага.
9. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизация против
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции трябва да бъде конюгирана хемофилус инфлуенце тип Б ваксина (ХИБ), независимо от типа на комбинираната ваксина, която се прилага.
10. Биопродуктът за извършване на задължителна планова реимунизация против тетанус и дифтерия
трябва да бъде адсорбирана ваксина с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента (Тд).
11. Биопродуктът за извършване на задължителна планова имунизация и реимунизации против
морбили, паротит и рубеола трябва да бъде комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола с паротитен ваксинален щам Jeryl Lynn или негов вариант.
12. Биопродуктът за извършване на задължителна планова реимунизация против дифтерия, тетанус,
коклюш и полиомиелит е комбинирана ваксина, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента, дифтерийна компонента с пълна имуногенност и инактивирана полиомиелитна компонента (ДТКаПи).“

§ 6. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2
Област ..........................................................................................................................................................................
Лечебно заведение/личен лекар/РЗИ ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
СВЕДЕНИЕ
за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и
приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода …….........
на 20 ................. г.

Наименование на имунизацията

1

Подлежа- ОбхванаНеобхванати лица:
щи лица ти лица
по трайни по временни
през
през
Код
медицински медицински
други
периода
периода противопо- противопо- причини
казания
казания
2

3

4

Задължителни планови имунизации и реимунизации срещу:
Туберкулоза
Имунизирани новородени

01

5

6

7
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ДЪРЖАВЕН
1

2

Проверени за белег на 7 – 10-месечна възраст

02

Установени деца без белег

03

от тях проверени с Манту

04

в т. ч. отрицателни

05

от тях имунизирани

06

3

ВЕСТНИК
4

С Т Р. 7 1
5

6

7

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХ

Проверени с Манту
На 7 години

07

от тях отрицателни

08

в т. ч. реимунизирани

09

На 11 години

10

от тях отрицателни

11

в т. ч. реимунизирани

12

На 17 години

13

от тях отрицателни

14

в т. ч. реимунизирани

15

Д иф т ери я, т е т а н ус, кок л юш, хепат и т Б, пол иом иел и т, Х И Б с шес т ком понен т на ва кси на
ДТКаХепБПиХИБ
Получили първи прием

16

Получили втори прием

17

Получили трети прием

18

Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ) с конюгирана ваксина
Имунизирани
Получили първи прием

19

Получили втори прием

20

Получили трети прием

21

Реимунизирани (IV прием)

22

Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит с четирикомпонентна ваксина ДТКаПи
Получили първи прием

23

Получили втори прием

24

Получили трети прием

25

Реимунизирани (IV прием)

26

Реимунизирани с ДТКаПи 6 г.
(V прием)

27

Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Получили първи прием

28

Получили втори прием

29

Получили трети прием

30

Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ
Реимунизирани (4-ти прием)

31

Реимунизирани с Тд
На 12 години

33

На 17 години

34

На 25 години

35

На 35 години

36

На 45 години

37
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5

6

7

ХХХХXX

ХХХХXX

ХХХХХ

38

На 65 години

39

На 75 години

40

На 85 години и над 85 години съгласно посочения в Имунизационния
календар период

41

Хепатит Б
Имунизирани новородени
Получили първи прием

42

Получили втори прием

43

Получили трети прием

44

Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани на 13 месеца

45

Реимунизирани на 12-годишна възраст

46

Реимунизирани други възрасти

47

ХХХХX

Пневмококови инфекции с конюгирана ваксина
Получили първи прием

48

Получили втори прием

49

Получили трети прием

50

Реимунизирани (4-ти прием)

51

Целеви имунизации и реимунизации срещу:
Бяс
Имунизирани ухапани лица

52

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани профилактично

53

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани профилактично

54

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Кримска хеморагична треска
Имунизирани

55

Реимунизирани

56

Коремен тиф и паратиф
Имунизирани

57

Реимунизирани

58

Препоръчителни имунизации и реимунизации срещу:
Жълта треска
Имунизирани

59

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

60

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили първи прием

61

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

62

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили трети прием

63

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

64

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

65

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Хепатит Б

Полиомиелит

Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина
Имунизирани

66

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

67

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ
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Имунизирани

68

Реимунизирани

69

Имунизирани
Реимунизирани
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5

6

7

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

70

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

71

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

72

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

73

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

74

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани

75

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Реимунизирани

76

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Хепатит А

Пневмококови инфекции

Грип
Имунизирани
Менингококови инфекции

Хемофилус инфлуенце тип Б

Човешки папиломен вирус
Имунизирани на 12-годишна възраст
Получили първи прием

77

Получили втори прием

78

Имунизирани на 13-годишна възраст
Получили първи прием

79

Получили втори прием

80

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизирани в други възрасти

81

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили първи прием

82А ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

82Б ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили първи прием

83А ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

83Б ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили трети прием

83В ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Ротавирусни инфекции
Имунизация с двудозова схема

Имунизация с тридозова схема

Тетанус при нараняване
Всичко имунизации и реимунизации

84

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

85

ХХХХХХ

ХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Други

ПРИЛОЖЕНИ ГАМАГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ
Нормален човешки имуноглобулин
При вирусен хепатит тип А
При морбили
При рубеола

Код

Имунизирани лица

Специфични серуми

Код

85

Против
тетанус

91

86

Против
антракс

92

87

Против
бот улизъм

93

Имунизирани лица

С Т Р.
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Специфични имуноглобулини
При КХТ

88

При бяс

89

При тетанус

90

Против
дифтерия

94

Против
газова
гангрена

95
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..............................................................................................
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§ 7. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 8а
към чл. 16, ал. 1, т. 1
ГОДИШЕН ПЛАН за …................... г.
от д-р ….....................................................
на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове
и количества за тяхното обхващане

ППД (общо)
– на 7 г.
– на 11 г.
– на 17 г.
БЦЖ (общо)
– на 7 г.
– на 11 г.
– на 17 г.

Биопродукти

Подлежащи лица

Брой дози

1

2

3
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2

3

Педиатрична хепатит Б ваксина (общо)
– ІІ прием
– ІІІ прием
Конюгирана пневмококова ваксина (общо)
– І прием
– ІІ прием
– ІІІ прием
– ІV прием
Полиомиелитна инактивирана ваксина
– І прием
– ІІ прием
– ІІІ прием
– ІV прием
– V прием (на 6 год.)
ДТКа
– І прием
– ІІ прием
– ІІІ прием
– ІV прием
– V прием (на 6 год.)
Конюгирана хемофилус инфлуенце тип Б ваксина (ХИБ)
– І прием
– ІІ прием
– ІІІ прием
– ІV прием
МПР (общо)
– І прием (13-мес.)
– ІІ прием (12-год.)
Тд (общо)
– на 12 г.
– на 17 г.
– на 25 г.
– на 35 г.
– на 45 г.
– на 55 г.
– на 65 г.
– на 75 г.
– на и над 85 г.
Съставил сведението: ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(име и подпис)
Телефон за връзка: .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

“

С Т Р.
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§ 8. Приложение № 9 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 17
Минимални интервали и съвместимости
между биопродуктите
I. Интервали между приемите на една и съща
ваксина:
1. За ваксините, при които основната имунизация включва няколко последователни приема
(ваксините срещу дифтерия, тетанус, коклюш,
полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции), минималният
интервал между отделните приеми е 30 дни,
независимо от типа на комбинираните ваксини,
които се прилагат.
2. При хепатит Б ваксината минималният
интервал между първия и втория прием е 30
дни. При прилагане на имунизационната схема
0-1-6 минималният интервал между първия и
третия прием е 6 месеца. При прилагане на
имунизационната схема 0-2-3-4 минималните
интервали между втория и третия прием и третия
и четвъртия прием са 30 дни.
3. При първата реимунизация срещу дифтерия
(дифтерийна компонента с нормално антигенно
съдържание), тетанус, коклюш (ацелуларна коклюшна компонента), полиомиелит (инактивирана
полиомиелитна ваксина), хемофилус инфлуенце
тип Б инфекции (конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б) минималният интервал
между третия прием от основната имунизация
и първата реимунизация (четвъртия прием) е
дванадесет месеца.
4. При пневмококовата конюгирана ваксина
минималният интервал между третия и четвъртия прием е 6 месеца. При невъзможност поради наличие на медицински противопоказания
първите три дози пневмококова конюгирана
ваксина да се приложат съгласно Имунизационния календар на 2, 3 и 4 месеца след 6-месечна
възраст броят на дозите ваксина и схемата за
имунизация се определят в зависимост от възрастта на детето в съответствие с указанията
на производителя.
5. При удължаване на посочените в т. 1, 2,
3 и 4 минимални интервали следващите дози
се прилагат при първа възможност, без да се
започва имунизационната схема отново, т.е.
без да се прилагат допълнителни дози ваксина.
При липса на противопоказания имунизацията
против дифтерия, тетанус и коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции,
пневмококови инфекции и хепатит Б се завършва
най-късно до 12-месечна възраст.
6. При необходимост от два последователни
п риема на т ри ва кси ната морби л и-паро т и т -
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рубеола минималният интервал между двата
приема е 30 дни. При тази ваксина не се спазва
горна възрастова граница за имунизация, съответно реимунизация.
7. След навършване на двумесечна възраст
противотуберкулозна ваксина (БЦЖ) се прилага
след изследване на туберкулиновата чувствителност с проба на Манту (чрез вътрекожно
инжектиране на 0,1 мл туберкулин, съдържащ
5МЕ ППД, в областта на воларната повърхност
на горната трета на предмишницата). При отрицателна реакция (диаметър на уплътнението,
равен или по-малък от 5 мм) се прилага ваксина,
но не по-късно от 15-ия ден след извършване
на пробата.
II. Съвместимост и минимални интервали
между приемите на различни ваксини
1. Ваксините срещу хепатит тип Б, полиомиелит, дифтерия-тетанус-коклюш, хемофилус
инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ конюгирана
ваксина), пневмококови инфекции (пневмококова конюгирана ваксина), триваксината срещу
морбили, паротит и рубеола, са съвместими.
Независимо от типа на ваксините (различни
комбинации на антигени) се допуска прилагането им в различно време, без да се спазва
определен интервал между приемите. Допуска
се едновременното им прилагане (на различни
инжекционни места) при деца, които подлежат
на имунизация и реимунизация с тези ваксини,
но не са получили приемите по реда, посочен в
Имунизационния календар.
2. БЦЖ ваксината е съвместима с ваксините, включени в имунизационния календар, в
съответствие с който се прилага едновременно
с хепатит Б ваксината. Когато БЦЖ ваксината
се прилага самостоятелно, трябва да се спазва
интервал от 30 дни спрямо приемите на други
живи ваксини.
3. При необходимост от изследване на туберкулиновата чувствителност с проба на Манту в
период след прилагане на жива вирусна ваксина
се спазва минимален интервал от 6 седмици след
приема на ваксината.
4. Не се спазват интервали и медицински
противопоказания при прилагане на тетаничен
токсоид за профилактика на тетанус при наранени
лица и на противобясна ваксина за постекспозиционна профилактика на застрашени от бяс.“

Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6, който влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър:
Мирослав Ненков
7479
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Приятели Варна“ – ЕООД, представлявано
от Гинка Валентинова Радева, ЕИК 202222368,
седалище и адрес на управление – Варна 9000,
р-н „Одесос“, ул. Пирот 11, да открие Частна
целодневна детска градина „Приятели“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Приятели“ – Варна, е: Варна,
р-н „Одесос“, ул. Пирот 11.
4. Възпитанието и обучението на децата се провеждат на адрес Варна, р-н „Одесос“, ул. Пирот 11.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Гинка Валентинова Радева.

7508

Министър:
Р. Коларова

ла-3“, разположена в землищата на с. Чомаковци,
с. Девенци и гр. Червен бряг, община Червен бряг,
област Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,721 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Маркова могила-3“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4709176.0

8570240.3

2.

4709180.0

8570477.0

3.

4709090.0

8570900.0

4.

4709000.0

8571130.0

5.

4708540.0

8571130.0

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

6.

4708645.0

8570520.0

7.

4708500.0

8569500.0

РАЗРЕШЕНИЕ № 406
от 9 октомври 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Маркова
могила-3“, разположена в землищата на с. Чомаковци, с. Девенци и гр. Червен бряг, община
Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и Протоколно решение по
т. 16 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 3 септември 2014 г. разрешавам
на „ПСТ Плевен“ – ЕООД, Плевен – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
201892554, със седалище и адрес на управление
гр. Плевен 5800, ул. Редута 2, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства в площ „Маркова моги-

8.

4708702.6

8569443.0

9.

4709016.2

8569494.6

10.

4708879.7

8569494.3

11.

4708926.4

8569601.3

12.

4708900.7

8569761.9

13.

4708871.5

8570296.1

14.
7523

4708915.1

8570306.0

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3348-П
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
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търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1582 от 30.06.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 58 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3222 от 31.10.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 03928.511.538 с площ 216 кв. м, намиращ
се на ул. Христо Ботев 2, гр. Берковица, община
Берковица, област Монтана, ведно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор
03928.511.538.1 със застроена площ 100 кв. м и
мазе 30 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 20 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
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обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

7539

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3349-П
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1579 от 30.06.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 58 от 2014 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3223 от 31.10.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Мон тана, п редставл яващ: позем лен имот с
идентификатор 44238.215.1 с площ 49 837 кв. м,
намиращ се в местността Кури гьол, гр. Лом,
община Лом, област Монтана (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 705 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
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банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3350-П
от 31 октомври 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1559 от 11.09.2013 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 83 от 2013 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3224 от 31.10.2014 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот XXXІХ с площ 1030 кв. м от
кв. 11, промишлена зона „Север“, по плана на
гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 16 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 2000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-35
от 21 октомври 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за землището на гр. Червен
бряг (без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № 300-5-7 от 12.12.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, Заповед № 300-5-15 от 1.04.2003 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра, Заповед
№ 300-5-16 от 1.04.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, Заповед № РД18-2 от 20.01.2005 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, Заповед № РД-18-40
от 14.08.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър),
община Червен бряг, област Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, и в общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

7542

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 639
от 9 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-12 от 28.03.2013 г. от Евгени
Драганов Върбанов с искане за довършване на
процедурата по одобряване на проект за подробен
устройствен план – план за регулация в обхват на
поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6083
(стар идентификатор 68134.4082.668; номер по пред
ходен план: 3892 – част, кв. 17, парцел Х – част)
по КККР на район „Младост“, попадащ в УПИ
X, кв. 17 по проекта на м. Младост 1, одобрен с
Решение № 551 от 29.07.2009 г. на СОС.
Към заявлението са приложени: проект за план
за регулация; нотариален акт № 122, том I, peг.
№ 7422, дело № 112 от 22.12.2006 г. за имот пл.
№ 3892 на името на Евгени Драганов Върбанов
и Галин Драганов Върбанов; комбинирана скица;
писмо изх. № ОС-0400-10 от 23.06.2011 г. на кмета
на район „Младост“ до г-жа Ралица Стоянова,
и.д. секретар на Столична община, с необходимите приложения за сключване на договор на
основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-Е-12 от 3.04.2013 г. и
29.05.2013 г. от вносителя е поискано да представи съгласие от всички собственици на имот
с идентификатор 68134.4082.668 и скица от СГКК
за същия имот.
С писмо вх. № ГР-94-Е-12 от 3.06.2013 г. е внесена декларация за съгласие от Галин Драганов
Върбанов за одобряване на ПР.
С писмо вх. № ГР-94-Е-12 от 19.09.2013 г. е
внесена скица № 54019 от 12.09.2013 г., издадена
от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.4082.6083 (номер по предходен план: 3892),
съставляващ частта от имот със стар идентификатор 68134.4082.668, попадащ в УПИ X.
На 5.12.2013 г. е направено искане за сключване на договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-Е-12 от 27.01.2014 г.
преписката е изпратена по компетентност за
сключване на предварителен договор до директора
на дирекция „Общинска собственост“ при СО.
С молба вх. № ГР-94-Е-12 от 9.06.2014 г. е
внесен предварителен договор № СО-РД-561-77
от 30.05.2014 г., по силата на който Столична
община се задължава да прехвърли на Евгени
Драганов Върбанов и Галин Драганов Върбанов
правото на собственост върху имот – частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот
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с идентификатор 68134.4082.6084, който съгласно
внесения проект участва в УПИ Х-6083, 6084, а
Евгени Драганов Върбанов и Галин Драганов
Върбанов се задължават да прехвърлят на СО
правото на собственост върху поземлен имот с
идентификатор 68134.4082.6085, който се отрежда
за улица.
Служебно по преписката е приложена извадка
от ПР, одобрен с Решение № 551 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет на м. Младост 1.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ Х-668,
379 – „за обществено обслужване“, кв. 17.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71
от 13.06.2008 г., т. 2, с който е приет проектът
за ПРЗ на м. Младост 1, и Решение № 551 по
протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация за
УПИ Х-6083, 6084 – „за обществено обслужване“,
кв. 17, м. Младост 1, е направено от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на имот с идентификатор
68134.4082.6083, 68134.4082.6085 и 68134.4082.6086,
образувани при заличаване на имот с идентификатор 68134.4082.668, и от собственика на имот
с идентификатор 68134.4082.6084, който от своя
страна е образуван при заличаването на част от
имот с идентификатор 68134.4082.379, от които
е образуван УПИ X-6083, 6084 – „за обществено
обслужване“, проектен УПИ Х-668, 379 – „за обществено обслужване“, по ПРЗ на м. Младост 1
от 29.07.2009 г.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК – София,
както и комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С Решение № 551 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет е одобрен ПРЗ на м. Младост 1.
С т. 1 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация е изключен УПИ Х-668,
379 – „за обществено обслужване“, кв. 17, поради
непредставяне на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави производството в тази
си част недовършено.
С лед одо б ря в а не н а Решен ие № 551 о т
29.07.2009 г. на СОС за имоти 68134.4082.668
и част от 68134.4082.379, от които е образуван
УПИ Х-668, 379 – „за обществено обслужване“,
е одобрено изменение в кадастралната карта
със Заповед № КД-14-22-351 от 16.12.2010 г. на
началника на СГКК – София, като са заличени
ПИ с идентификатори 68134.4082.668 и част от
имот с идентификатор 68134.4082.379 и са образувани ПИ с идентификатори 68134.4082.6083,
68134.4082.6085, 68134.4082.6086 и имот с идентификатор 68134.4082.6084, което изменение е
направено с оглед сключване на договор по реда
на чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
С оглед на представените доказателства се установява, че имоти с идентификатор 68134.4082.6083
и 68134.4082.6084 са идентични с изключения
от одобряване проектен УПИ Х-668, 379 – „за
обществено обслужване“, по Решение № 551 от
29.07.2009 г. на СОС.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 17, УПИ Х-6083, 6084 – „за
обществено обслужване“ (проектен УПИ X-668,
379 – „за обществено обслужване“), е проведено
като част от производството по одобряване на
цялостния ПРЗ на м. Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на
СОС. УПИ X от кв. 17 попада в териториалния
обхват на допускането за изработване на проекта,
за него са проведени процедурите по съобщаване
на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ
и е проведено обществено обсъждане по чл. 121,
ал. 1 ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
този проект за план за регулация.
С т. 1 от Решение № 551 от 29.07.2009 г. УПИ
X, кв. 17, е изключен от обхвата на одобряване
поради липсата към този момент на предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ, съответно окончателен договор за прехвърляне на частта от имот
68134.4082.379 и частта от имот 68134.4082.668,
което прави фактическия състав недовършен в
тази си част.
С представянето на предварителния договор № СО-РД-561-77 от 30.05.2014 г. е налице и
последният елемент от фактическия състав за
одобряването на УПИ X, кв. 17, м. Младост 1.
С настоящия проект УПИ X се отрежда за
имотите по действащата кадастрална карта – УПИ
Х-6083, 6084 – „за обществено обсл у ж ване“.
Промяната само в номерацията на имотите не
прави регулацията на УПИ X различна от процедираната в производството по одобряване на
цялостния план.
Отреждането на УПИ X за имотите по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ Х-6083,
6084 – „за обществено обслужване“, се осигурява
по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, предвид
което конкретното предназначение „за обществено
обслужване“, е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 5 ЗУТ, т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-71 от 13.06.2008 г., т. 2, и Решение № 551
от 29.07.2009 г. на СОС Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за план за регулация на УПИ
Х-6083, 6084 – „за обществено обслужване“, кв.
17, м. Младост 1, район „Младост“, по сините и
червените линии, букви, текст и цифри съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
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част от плана за регулация на м. Младост 1,
одобрен с Решение № 551 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на СОС.
С одобряване на този проект планът за застрояване за нов УПИ Х-6083, 6084 – „за обществено
обслужване“, идентичен с проектен УПИ Х-668,
379 – „за обществено обслужване“, кв. 17, м.
Младост 1, одобрен с Решение № 551 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.

7527

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 640
от 9 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО са постъпили: заявление вх. № ГР94-А-111 от 26.12.2009 г. от Александър Миланов
Ташев и Веселин Миланов Петков с искане за
изработване на проект за ИПРЗ за УПИ I – „За
озеленяване“, ПИ 555 от кв. 65, м. Кв. Курило,
гр. Нови Искър; заявление вх. № ГР-94-00-246
от 1.11.2010 г. от Манчо Велинов Манов, Христо
Костов Райнов, Роза Костова Стоянова, Виолетка
Стефанова Николова, Васко Стефанов Манов и
Добренка Манова Младенова с искане за ИПРЗ
на УПИ VI – „За озеленяване“, ПИ 558 от кв.
65, м. Кв. Курило, гр. Нови Искър; заявление вх.
№ ГР-94-00-103 от 31.05.2012 г. от Иванка Ветова
Георгиева, Трендафилка Миткова Вълчева, Трайко
Николов Стефчев, Антонина Петрова Стефчева с
искане на разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план (ПУП) за ПИ с
идентификатори 00357.5348.559, 00357.5348.560,
00357.5348.563, 00357.5348.1006 и 00357.5348.1007,
попадащи в кв. 65 на м. Кв. Курило, гр. Нови
Искър, район „Нови Искър“.
Към заявление № ГР-94-А-111 от 26.12.2009 г.
са приложени: мотивирано предложение в графичен вид за исканото изменение; скица за ПИ
555 и 1157 от район „Нови Искър“; нотариален
акт № 32, том III, peг. № 16987, дело № 369 от
28.05.2009 г. за имоти пл. № 555 и № 1157 на
името на Александър Миланов Ташев и Веселин
Миланов Петков; нот. акт № 57, том III, рег.
№ 14583, дело № 939 от 2.06.2009 г. за поправка
на нотариален акт.
Градоустройствената процедура е разрешена
от главния архитект на СО със Заповед № РД09-50-612 от 26.04.2010 г.
Заповедта е изпратена в район „Нови Искър“
с писмо изх. № ГР-94-А-111/09 от 3.05.2010 г.
Със заявление за одобряване на проект за
ПУП от 23.07.2010 г. заявителите внасят в НАГ
проекта за ИПРЗ.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“ и
„БДПР“ при НАГ.
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Представени са изходни данни и съгласувателни писма от експлоатиращите дружества,
както следва: „Софийска вода“ – № Т У-3261
от 26.07.2010 г.; „ЧЕЗ – Разпределение – Българи я“, съгласу вано на 16.08.2010 г.; „Виваком“ – № 1996 от 26.01.2010 г.; дирекция „Зелена
система“ – СО – заверено дендрологично заснемане на основание чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Проектът е изпратен за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР94-А-111/2009 от 11.02.2011 г.
С писмо изх. № 6602-140 от 4.05.2011 г. район
„Нови Искър“ уведомява НАГ, че при съобщаването е постъпило едно възражение.
Възражението и проектът са разгледани от
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-73 от 20.09.2011 г., т. 47,
с решение за приемане на проекта и издаване
на заповед за одобряването му след представяне
на магнитен носител, съдържащ цифровия вид
на проекта.
С писмо от 21.03.2012 г. заявителите са уведомени за необходимостта от преработка на
проекта върху междувременно влязлата в сила
кадастрална карта за района, одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Към заявление № ГР-94-00-246 от 1.11.2010 г.
са приложени: мотивирано предложение за исканото изменение; скица за ПИ 558 от район
„Нови Искър“; нотариален акт № 44, том XIX,
дело № 3863 от 11.09.1994 г. за имот пл. № 558
на името на Цветанка Милутинова Стефчева,
Виолетка Стефанова Манова, Васко Стефанов
Манов, Христо Костов Райнов, Роза Костова Райнова, Манчо Велинов Манов, Добренка Манова
Младенова; решение на СГС от 17.06.2010 г. по
адм.д. № 127/2008 г.; удостоверение на наследници
№ 564 от 18.10.2010 г.
Мотивираното предложение е прието от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-18 от
1.03.2011 г., т. 32.
Със Заповед № РД-09-50-843 от 15.06.2011 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за ИПР в обхват за ПИ 558,
попадащ в УПИ VI – „За озеленяване“, от кв. 65,
м. Кв. Курило, гр. Нови Искър.
Проектът е изпратен за съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Нови Искър“
с писмо от 27.09.2011 г.
С писмо изх. № 6602-172(3) от 28.12.2011 г. район
„Нови Искър“ уведомява НАГ, че при съобщаването на проекта е постъпило едно възражение.
Възражението и проектът са разгледани от
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2012 г., т. 25,
с решение за прекратяване на процедурата по
одобряване на проектът до осигуряване съгласието
на всички заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и 2 ЗУТ. Отправена е препоръка към
проектанта и собствениците на ПИ планоснимачен № 555 да изследват други законосъобразни и
целесъобразни варианти на проекта с предвиждане
на минимално отчуждаване и осигуряване на
транспортен достъп до всички нови УПИ.
Със заявление вх. № ГР-94-00-246/2010 от
14.06.2012 г. заявителите внасят в НАГ преработен
проект, който е разгледан от ОЕСУТ, протокол
№ ЕС-Г-59 от 31.07.2012 г., т. 4, с решение за
съобщаване по смисъла на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
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Преписката е изпратена в района с писмо от
20.09.2012 г. за съобщаване.
С писмо изх. № 6602(3) от 26.11.2012 г. район
„Нови Искър“ уведомява НАГ, че при съобщаването няма постъпили възражения.
Със заявление от 1.02.2013 г. са внесени съгласувания с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД,
от 16.08.2011 г. и „Виваком – БТК“ – АД – Експлоатация – изх. № 1262 от 15.08.2011 г.; „Софийска вода“ – АД – вх. № ТУ-3343 от 8.08.2011 г.
Със заявление от 31.01.2013 г. е внесен съгласуван от ПП – СДВР и ОБД при СО проект за ИПР.
Проектът е съгласуван от отдели „ОУП“ и
„БДПР“ при НАГ – СО.
Към заявление № ГР-94-00-103 от 31.05.2012 г. е
приложено мотивирано предложение за исканото
изменение и комбинирани скици по смисъла на
чл. 16, ал. 3 ЗКИР, съвместяващи действащия
регулационен план и влязлата в сила кадастрална
карта за ПИ с идентификатори 00357.5348.559,
00357.5348.560, 00357.5348.563, 00357.5348.1006 и
00357.5348.1007; скици на имотите от СГКК; нотариален акт № 56, том I, рег. № 920, дело № 51
от 12.11.2009 г. за ПИ 559 на името на Иванка
Ветова Георгиева; нотариален акт № 13, том XII,
дело № 1110 от 4.06.1997 г. за ПИ 560 на името на
Радойко Николов Стефчев; нотариален акт № 41,
том I, рег. № 2512, дело № 212 от 23.11.2001 г. за
ПИ 1006 на името на Трайко Николов Стефчев; нотариален акт № 39, том I, рег. № 2464,
дело № 213 от 19.11.2001 г.; протокол на СНС
от 1.06.1956 г. по дело № 2152/1954 г.; протокол
на СНС от 28.10.1957 г. по дело № 2152/1954 г.;
удостоверение за наследници № 65 от 1.02.2012 г.;
удостоверение за наследници № 204 от 23.04.2012 г.,
удостоверение за наследници № 7 от 23.04.2012 г.
от район „Нови Искър“; геодезическо заснемане
на съществуваща асфалтирана улица.
Искането е разгледано от отделите в НАГ.
Процедурата е разрешена със Заповед № РД-0950-755 от 2.08.2012 г. на главния архитект на СО.
Заповедта е изпратена в район „Нови Искър“
с писмо изх. № ГР-940 0-103 от 6.08.2012 г. за сведение и изпълнение.
Със заявление от 18.09.2012 г. заявителите
внасят в НАГ проект за ИПРЗ с обяснителна
записка.
С писмо изх. № ГР-94-00-103 от 8.10.2012 г.
проектът е върнат за изпълнение на изискванията
на отделите в НАГ.
С молба от 9.10.2012 г. са внесени изходни
данни от „Софийска вода“ – АД – писмо № ТУ3002 от 18.09.2012 г.; съгласуване от „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – А Д, от 1.10.2012 г.;
дендрологично заснемане и експертна оценка,
заверена по смисъла на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от
Дирекция „Зелена система“ – вх. № 94-И-СП-21
от 1.10.2012 г. и № 94-М-СП-51 от 5.08.2010 г.
Проектът е съгласуван от отделите „ОУП“ със
забележки и от „БДПР“ без забележки.
Със заявление от 12.04.2013 г. в НАГ е внесен
преработен проект за ИПРЗ на кв. 48 и кв. 65,
който обединява трите производства, тъй като
на практика първите две попадат в обхвата на
последното с вх. № ГР-94-00-103 от 2012 г. Приложена е обяснителна записка.
Преработеният проект е съгласуван от отделите
„ОУП“ и „БДПР“ при НАГ – СО.
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Изпратен е за съобщаване по смисъла на
чл. 128, ал. 2, както и за провеждане на обществено обсъждане с писма до „Държавен вестник“
и района от 24.04.2013 г.
С писмо изх. № 6602-126(3) от 11.07.2013 г.
район „Нови Искър“ връща в НАГ преписката с
информацията, че при съобщаването на проекта
и при провеждането на обществено обсъждане не
са постъпили възражения и становища.
В процеса на работа по преписката е изразено становище от отдел „Правен“ при НАГ,
че са констатирани пропуски и непълноти по
процедурата, които следва да се отстранят преди
одобряването на проекта.
Със заявление вх. № ГР-94-00-103 от 28.10.2013 г.
са внесени декларации за съгласие с коригирания
проект, скици на имотите и други документи,
изискани от отдел „Правен“.
С писма изх. № ГР-94-00-103/2012/2014 г. до
„Държавен вестник“ и до район „Нови Искър“ са
изпратени обявление и преписка за съобщаване
по смисъла на чл. 128, ал. 10 ЗУТ на проекта в
коригираната му част.
С писмо изх. № 6602-126 от 12.03.2014 г. район „Нови Искър“ връща в НАГ преписката с
информацията, че обявлението е публикувано в
„Държавен вестник“ (ДВ, бр. 11 от 2014 г.) и в
законоустановения 30-дневен срок не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-35 от 20.05.2014 г., т. 2, с решение
за изпращането му в СОС на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Устройствената процедура се провежда по
реда на § 124 ПЗРЗУТ.
Административното производство е инициирано от заинтересовани лица по смисъла на
чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на ПИ с
идентификатори 00357.5348.553, 00357.5348.555,
0 0357.5348.556, 0 0357.5348.558 0 0357.5348.559,
00357.5348.560, 00357.5348.563, 00357.5348.1006,
00357.5348.1007, 00357.5348.1019, 00357.5348.1220,
00357.5348.1221 по КККР, кв. 65, м. Кв. Курило,
гр. Нови Искър – предмет на плана, което се установява от приложените документи за собственост.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 135,
ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Подробният устройствен план на кв. 65, м. Кв.
Курило, е одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от
12.06.1984 г. и Заповед № РД-09-230 от 31.07.2003 г.
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Със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастрална карта за територията, изменена
със Заповед № КД-14-22-1399 от 30.11.2012 г. на
началника на СГКК – София.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С предложения проект за изменение на плана
за регулация на кв. 65 се предвижда изменение
на УПИ VI – „За озеленяване“, чрез урегулиране на ПИ с идентификатори 00357.5348.553,
0 0357.5348.556, 0 0357.5348.558 0 0357.5348.559,
0 0357.5348.560, 0 0357.5348.562 0 0357.5348.563,
00357.5348.1006, 00357.5348.1007 по имотни граници
и образуване на нови УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ ХХХVIII – „За озеленяване“, УПИ
XXXVII-563, УПИ XXXVI-560, УПИ XXXV-1006,
УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXII-558, УПИ XV-566,
УПИ XXVIII-562, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666.
В УПИ ХХХI – „За озеленяване“, след изменението на КК за ПИ с идентификатор 00357.5348.1220
и 00357.5348.1221 с този проект се образуват УПИ
XXIX-1220 и УПИ XXX-1220, изменя се вътрешната регулационна граница между УПИ XII-1221
и УПИ XI-94 по имотна граница.
Предвижда се изменение на уличната регулация
между о.т. 67 – о.т. 69 – о.т. 70, като новопредвидената улица минава по съществуваща на
място асфалтирана улица. За целта е извършено
геодезическо заснемане и е изработен ПТКП
по чл. 51 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изменят се улици между о.т. 69 – о.т. 74 –
о.т. 68 – о.т. 75 – о.т. 75 – о.т. 76 – о.т. 77 – о.т. 78
и о.т. 84 – о.т. 133 – о.т. 134, улица-тупик между
о.т. 75 – о.т. 73 по желание на собствениците на
ПИ с идентификатор 00357.5348.558 и 1220, като
се обособяват нови: алея между кв. 48 и кв. 65,
улици между о.т. 78 – о.т. 77 – о.т. 76 – о.т. 75 –
о.т. 68а – о.т. 68б – о.т. 68в – о.т. 134, улица-тупик
между о.т. 75 – о.т. 73. С изменението на уличната
регулация се изменят УПИ I-537, УПИ XVII-538
от кв. 48 и УПИ I – COHC, УПИ XII-554, УПИ
XV-566, УПИ XXVII-566 и УПИ XXVIII-562 от
кв. 65, като се обособяват нови УПИ I-79, 456,
УПИ XVII-83 от кв. 48 и УПИ I – COHC, УПИ
XII-1221, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666 и УПИ
XXVIII-562 от кв. 65 по имотни граници.
Транспортният достъп до УПИ-ХХХIV-1007 и
УПИ XXXV-1006 се предвижда по улица-тупик
между о.т. 84а – о.т. 84б. Транспортният достъп
до: УПИ XXXVIII – „За озеленяване“, се осъществява по ул. Иглика; до УПИ I-79, XXXII-558,
XXXVI-560, XXXVII-563 от новоурегулираната
ул. Козница (между о.т. 67 – от. 70); до УПИ
I – COHC, УПИ XI-94, УПИ XII-1221, УПИ XV566, УПИ XXIX-1220 от кв. 65 и УПИ XVII-83
от кв. 48 по новоурегулираната ул. Жеравна
(о.т. 78 – о.т. 134), до УПИ ХХХI – „За озеленяване“, по ул. Копривщица.
Предвид горното налице са основанията на
чл. 134, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 4 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
С плана за застрояване са предвидени свободностоящи нискоетажни сгради с К.к – 10 м.
Застрояването се одобрява при спазване на мини-
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мално допустимите разстояния към вътрешните
регулационни линии съгласно изискванията на
чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
С оглед на горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм). Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 7.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Предвиденото с проекта изменение на улична
регулация е мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1,
чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, чл. 134,
ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 6 и чл. 14, ал. 4 ЗУТ, т. 7 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-35 от 20.05.2014 г.,
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Кв. Курило, гр. Нови Искър,
кв. 48, УПИ I-537 и УПИ XVII-538; кв. 65, УПИ
I – СОНС, УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XI553, УПИ XII-554, УПИ ХIV – „За озеленяване“,
УПИ XV-566, УПИ XXVII-566, УПИ XXVIII-562;
улица по о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 67 – о.т. 84 – о.т.
133 – о.т. 134; улица по о.т. 69 – о.т. 74 – о.т. 68 –
о.т. 75 – о.т. 76 – о.т. 77 за създаване на нови УПИ
I-79 и УПИ XVII-83 от кв. 48; нови УПИ I – СОНС,
УПИ VI – „Зa озеленяване“, УПИ XI-94, УПИ
XII-1221, УПИ XV-566, УПИ XXVII-666, УПИ
XXVIII-562, УПИ XXIX-1220, УПИ ХХХ-1220,
УПИ XXXI – „За озеленяване“, УПИ XXXII-558,
УПИ XXXIII-559, УПИ XXXIV-1007, УПИ XXXV1006, УПИ XXXVI-506, УПИ XXXVII-563, УПИ
XXXVIII – „Зa озеленяване“, от кв. 65; нова улица
по о.т. 67 – о.т. 67а – о.т. 67б – о.т. 67в – о.т. 67г
– о.т. 67д – о.т. 67е; нова улица по о.т. 75 – о.т.
68а – о.т. 68б – о.т. 68в – о.т. 134; нова улица по
о.т. 84а – о.т. 84б по кафявите и зелените линии,
цифри и зачерквания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за застрояване на м. Кв. Курило, гр. Нови
Искър, кв. 65, УПИ X XIX-1220, УПИ X X X1220, УПИ XXXII-558, УПИ XXXIII-559, УПИ
XXXIV-1007, УПИ XXXV-1006, УПИ XXXVI-506,
УПИ XXXVII-563 съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради, включително
през улица.
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Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7490
РЕШЕНИЕ № 643
от 9 октомври 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, е постъпило заявление с вх. № ГР94-00-10 от 23.01.2012 г. от Веселин Методиев
Христов, Виолета Методиева Христова, Иван
Ефросинов Илиев, Траянка Ефросинова Христова
с искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за имоти с № 2758 и № 66003 по КВС, м.
Кв. Славовци.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за допускане на ПУП и задание;
нотариален акт за имот № 748 и скица; договор
за доброволна делба на земеделски земи; скица
за имот № 066003.
За явлението е разгледано и е прието на
заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-7 от
31.01.2012 г., т. 7.
Със Заповед № РД-09-50-126 от 2.02.2012 г. на
главния архитект на СО е одобрено задание за
изработване на ПУП за имоти с № 66003 и 2758.
Със заповед № РД-09-50-136 от 6.02.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на ПУП – ИПР и ПРЗ за посочените имоти.
Заповедите са изпратени до кмета на район
„Нови Искър“ за сведение и изпълнение с писмо
изх. № ГР-94-00-10 от 8.02.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-10 от 26.07.2012 г.
е внесен проект за ПУП, изработен в съответствие с изискванията върху кадастрална карта на
местността, одобрена със Заповед № РД-18-3 от
11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Приложени са: скица № 38849 от 14.06.2012 г.
от СГКК – София, за имот с идентификатор
00357.5060.758 (номер по предходен план: 002758);
скица № 41227 от 22.06.2012 г. от СГКК – София,
за имот с идентификатор 00357.5060.3 (номер по
предходен план: 066003); изходни данни от „Софийска вода“ – АД, от януари 2012 г.; съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД,
от 13.02.2012 г.; обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-00-10 от 2012 г. проектът
е изпратен до кмета на район „Нови Искър“ за
провеждане на процедури по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Допълнително са представени: протокол от
26.03.2012 г. на Областно пътно управление – София, и писмо изх. № 1300-1461 от 8.10.2013 г.;
протокол № 24 от 12.06.2012 г. от заседанието
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на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при СО;
съгласуван проект за транспортен достъп от
отдел „ОБД“ – СО, от 6.08.2012 г.; становище
рег. № ОД 3514 от 3.08.2012 г. на отдел „Пътна
полиция“ – СДВР; становище изх. № 94-00-12187
от 17.01.2013 г. на директора на РИОСВ – София;
експертна оценка и геодезическо заснемане на
съществуващата растителност по чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, съгласувано с Дирекция „Зелена система“ – СО, от 4.04.2013 г.
С писмо изх. № 6602-30/6 от 29.11.2012 г. на
вр.и.д. главен архитект на район „Нови Искър“
проектът е върнат с удостоверяване, че е обявен
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ и постъпили възражения няма. Приложени са доказателства за
извършеното съобщаване.
Проектът е разгледан и е приет на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-34 от 30.04.2013 г., т. 1, със
служебно предложение – да бъде изпратен в СОС
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след окончателно
съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.
Служебното предложение е изпълнено.
В изпълнение на становище на отдел „Правен“
проектът е върнат за дообявяване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо от 7.11.2013 г.
С писмо № 6602-30 от 30.07.2014 г. същият е
върнат в НАГ с уверение, че проектът е дообявен
и постъпили възражения няма.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Одобряването на ПУП е поискано от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собствениците на поземлени имоти с идентификатори
00357.5060.758 (номер по предходен план: 002758)
и 00357.5060.3 (номер по предходен план: 066003),
които имоти са предмет на плана, съгласно представените документи за собственост и скици.
Действащите ПУП за територията са одобрени
със заповеди № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г. и
№ РД-09-50-434 от 20.04.2006 г.
Със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за територията е
одобрена кадастрална карта.
Имотите – предмет на плана не са урегулирани
в самостоятелни УПИ с предходен план.
По аргумент на чл. 14, ал. 3 ЗУТ поземлените
имоти се урегулират с улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата
улица, и вътрешни регулационни линии, които
определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота) при условията на
чл. 17 ЗУТ.
Имоти с идентификатори 00357.5060.758 и
00357.5060.3 – предмет на плана, се урегулират за
първи път, като вътрешните регулационни граници
следват границите на имотите в кадастралната
карта, с което е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
За имот с идентификатор 00357.5060.758 се
образува нов УПИ ХХІ-758 – „За обществено
обслужване – складове и магазини“, кв. 273, а за
имот с идентификатор 00357.5060.3 – нови УПИ
ХХІІ-3 – „За обществено обслужване – складове
и магазини“, и УПИ ХХІІІ-3 – „За обществено

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

обслужване – автосервиз“, кв. 273. Образуването
на два УПИ от един имот е допустимо на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ е допустимо в устройствена зона
„Оз1“, в която попадат имотите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ ХХІ758 – „За обществено обслужване – складове и
магазини“, кв. 273, се осигурява по действащата
улична регулация.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
нови УПИ ХХІІ-3 – „За обществено обслужване – складове и магазини“, и УПИ ХХІІІ-3 – „За
обществено обслужване – автосервиз“, кв. 273, се
изменя улична регулация на улица от о.т. 1153А
до о.т. 1153 за създаване на задънена улица от
о.т. 153Б до о.т. 153В.
С оглед горното за новообразуваните УПИ е
спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4
ЗУТ.
За ИПул.Р е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на свободностоящи, нискоетажни сгради с
Кк<10 м във всеки от новообразуваните УПИ
ХХІ-758 – „За обществено обслужване – складове и магазини“, УПИ ХХІІ-3 – „За обществено
обслужване – ск ладове и магазини“, и УПИ
ХХІІІ-3 – „За обществено обслужване – автосервиз“, кв. 273.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния по чл. 35 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Проектът е изработен при спазване на изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
одобрено е задание и е допуснато изработването
на проект за ПРЗ и ИПР от компетентния за това
орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Предложеният проект за план за регулация
и застрояване е в съответствие с изискванията
на материалноправните разпоредби на ЗУЗСО,
ЗУТ и актовете по прилагането му и е спазена
процедурата по допускане, обявяване и одобряването му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 125, чл. 17, ал. 1 и ал. 2,
т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 35, чл. 134, ал. 1,
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т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
т. 16 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-34 от 30.04.2013 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. О д о б р я в а п р о е к т з а и з м е н е н и е н а
план за улична рег улаци я на улица меж д у
о.т. 1153А – о.т. 1153; отваряне на задънена улица
между о.т. 153Б – о.т. 153В от кв. 273, м. Кв. Славовци, гр. Нови Искър, по кафявите и зелените
линии, цифри и букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на м.
Кв. Славовци, гр. Нови Искър, кв. 273, създаване
на нови УПИ ХХІ-758 – „За обществено обслужване – складове и магазини“, УПИ ХХІІ-3 – „За
обществено обслужване – складове и магазини“,
УПИ ХХІІІ-3 – „За обществени обслужване – автосервиз“, по червените и сините линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на м.
Кв. Славовци, гр. Нови Искър, кв. 273, УПИ ХХІ758 – „За обществено обслужване – складове и
магазини“, УПИ ХХІІ-3 – „За обществено обслужване – складове и магазини“, УПИ ХХІІІ-3 – „За
обществено обслужване – автосервиз“, съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7491

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1480
от 24 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
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за продажбата на УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“, ведно със сграда – Битов комбинат,
в София, кв. Обеля, ул. 3-та, обособена част от
капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 147 000 лв. (С 20 %
ДДС се облагат 46,90 % от достигнатата на търга
цена.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 700 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.12.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7485

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1481
от 24 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет, Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 4.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ VII-128, кв. 9, м. Крива
река, ул. Баница 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 500 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 50 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.12.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7   

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7486

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-313
от 27 октомври 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 12.06.2014 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 21.10.2014 г. на Община Невестино
одобрявам план на новообразувани имоти по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, намиращи се в местност Кастаманска
нива, Фетиното, в землището на с. Еремия, община Невестино, област Кюстендил, за имоти с
идентификационни номера 27574.100.1, 27574.100.2
и 27574.100.3.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7498

Областен управител:
Ив. Каракашки

ЗАПОВЕД № ДС-20-314
от 27 октомври 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 12.06.2014 г. на
комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 6.10.2014 г. на Община Невестино
одобрявам план на новообразувани имоти по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, намиращи се в местност Костовска
махала (м. Мурджовци), в землището на с. Еремия,
община Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7499

Областен управител:
Ив. Каракашки

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1009
от 26 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ във връзка с
решение на проблемите, свързани с подобряване
на местната инженерна инфраструктура – пътят
осигурява транспортен достъп за усвояване на
дървесина от дърводобивен басейн – с. Габър,
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като съществуващият чакълиран горски път
се рехабилитира с цел по-добро отводняване и
експлоатация, Общинският съвет – гр. Созопол,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии, за изграждане на обект: „Технически
проект за изграждане на стабилизиран горски път
в землището на с. Габър, община Созопол – местност Песъклъка – II част, в отдели 109 до 111,
118 до 121, по лесоустройствения проект на ТП:
ДГС – Бургас“ от 2004 г.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
7512
5. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,02
на сто, считано от 1 ноември 2014 г.
7632
8. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене
и проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Клисура“, разположена в землищата на
с. Врачеш, община Ботевград, и с. Стъргел и
с. Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4617216

8538223

2.

4616066

8543083

3.

4612406

8543068

4.
4614461
8538739
7525
9. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Тинтява“, разположена на територията на община Ивайловград,
област Хасково, и община Крумовград, област
Кърджали, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4533770.0

9451780.0

2.

4533370.0

9454450.0
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№

X (m)

Y (m)

3.

4532425.0

9454470.0

4.

4532370.0

9457520.0

5.

4526127.9

9457206.5

6.

4522572.8

9464237.5

7.

4519474.3

9463130.9

8.

4522122.3

9449907.5

9.

4519170.0

9449270.0

10.

4519620.0

9448000.0

11.

4517650.0

9446995.0

12.

4519621.1

9443597.6

13.

4527218.9

9443673.4

14.

4527210.6

9451002.9

15.

4530810.0

9449695.0

7526
20. – Заместник-министърът на регионалното
развитие на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-69 от 24.10.2014 г.
за допълване разрешение за строеж № РС-21
от 7.05.2014 г. (ДВ, бр. 43 от 2014 г.) за етапно
изграждане на строеж „Зона за обслужване на
яхти“ – „Марина Порт Бургас“ в терминал „Бургас – Изток 1“, халета на „Яхт Клуб – Порт Бургас“,
„Яхт Клуб – Черноморец“ и хале – работилница
на „Яхт Клуб – „Пристанище Бургас“ – ЕАД“, в
имот с идентификатор № 07079.618.1019, гр. Бургас, с допуснато предварително изпълнение на
разрешението за строеж при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК.
7682
25. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 2,
буква „б“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“ във
връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 7
от Закона за пътищата е издадено разрешение за
строеж № РС-71 от 27.10.2014 г. за обект: „Основен
ремонт (рехабилитация) на АМ „Хемус“, виадукт
при км 380+680, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, държавна
собственост“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
съд – Варна, в 14-дневен срок след обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
7683
41. – Министърът на регионалното развитие
съобщава, че на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ на
„АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, е издадено разрешение
за строеж № РС-70 от 24.10.2014 г. на заместникминистъра на регионалното развитие за строеж
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„Тръбопровод от Шахтови помпени станции
(ШПС) до Бризгални басейни на 5-и и 6-и блок
в АЕЦ „Козлодуй“, разположен в сервитута на
съществуващ стоманен тръбопровод ∅ 630 в землището на гр. Козлодуй и площадката на АЕЦ
„Козлодуй“, землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез МРР.
7524
36. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – изтичащ мандат
на 15.12.2014 г.;
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Трън – изтичащ мандат
на 16.12.2014 г.;
1.3. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново – изтичащ
мандат на 17.12.2014 г.;
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Никопол – изтичащ мандат
на 17.12.2014 г.;
1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг – изтичащ
мандат на 17.12.2014 г.;
1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Нова Загора – изтичащ
мандат на 18.12.2014 г.;
1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово – изтичащ мандат
на 18.12.2014 г.;
1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Елхово – изтичащ мандат на 18.12.2014 г.;
1.9. Административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна
прокуратура – изтичащ мандат на 21.12.2014 г.;
1.10. Административен ръководител – председател на Районен съд – Харманли – изтичащ
мандат на 28.12.2014 г.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районна прок у рат у ра – К азанлък – свободна длъжност;
2.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Ямбол – свободна длъжност;
2.3. Административен ръководител – председател на Военно-апелативен съд – свободна
длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
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прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността
„Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие в
конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско
удостоверение, издадено в резултат от извършен
медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие
от трудова/служебна книжка и/или осигурителна
книжка; концепция за работата му 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; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация за
имотното състояние и произход на средствата за
придобиване на имуществото по образец, утвърден
от ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
7538
82. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 111/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Мая Георгиева Костова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
7505
83. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 4/2014 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Стара
Загора, Мила Пламенова Павлова – адвокат от
Адвокатската колегия – Стара Загора, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 3 месеца.
7506
96. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 43/2014 г. на
Висшия дисциплинарен съд Атанас Милчев Димитров – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от четири години.
7516
996. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на академичния съвет
обявява конкурси за академичните длъжности:
главни асистенти: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6. Спорт, специалност „Ръгби“, за
нуждите на катедра „Футбол и тенис“ – един; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт,
специалност „Екология на спорта“, за нуждите
на катедра „Спортна медицина“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, 7.4. Обществено здраве, специалност
„Спортен масаж“, за нуждите на катедра „Спортна
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медицина“ – един; доцент в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Спортна медицина“, за нуждите на
катедра „Спортна медицина“ – един; професори:
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6.
Спорт, специалност „Ветроходство“, за нуждите
на катедра „Водни спортове“ – един; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, специалност „Спортна медицина“, за
нуждите на катедра „Спортна медицина“ – един.
Всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности
са определени в Правилника за придобиване на
научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната
спортна академия „Васил Левски“ (НСА). Документи за конкурсите – в Центъра за развитие
на академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
7511
6. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Хидравлични машини, системи и
хидромеханика“ – един, за нуждите на факултет
Аграрно-индустриален; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на деформируемото твърдо тяло“ – един;
професионално направление 5.6. Материали и
материалознание, специалност „Материалознание и технология на материалите“ – двама, за
нуждите на факултет „Машинно-технологичен“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц.
Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния
състав“, каб. 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
7497
60. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
с. Звездица, община Варна, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за
частите от кадастралната карта и кадастралните
регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1
ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите,
ползвани при създаването им.
7543
118. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект:
„Кабелно трасе НН 0,4 kV от съществуващ стълб
в имот с идентификатор 04279.52.26 (общинска
собственост) за електрозахранване на 3 жилищни
сгради в имоти с идентификатори 04279.52.33,
04279.52.34 и 04279.52.35 в местността Шейница – Ш.24 по КК на Благоевград, минаващо през

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

имоти с идентификатори 04279.52.25 (полски
път – общинска собственост) и 04279.52.27 (полски път – общинска собственост), със сервитут,
засягащ имот с идентификатор 04279.52.30 (овощни насаждения – частна собственост), местността Шейница – Ш.24, по КК на Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
7500
108. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен нов
коригиран вариант на проект за ПУП – план за
регулация и застрояване за имоти, намиращи се в
зона „Б“, местност Бялата пръст, землище Меден
рудник, част от зона с преобладаващ социален
характер по ИПГРВ на гр. Бургас. Разработката е
изложена за разглеждане в ЦАУ „Възраждане“ и на
интернет сайта на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7492
2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено
разрешение за строеж № 80 от 28.10.2014 г. за
обект: „Път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, летище Варна“. Строежът
попада в поземлени имоти с идентификатори:
00182.307.43 и 10135.193.1 по КККР на летище
Варна. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
7513
188. – Община гр. Долна баня, Софийска
област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява,
че е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) във фаза
окончателен проект за обект: „Трасе на оптична
кабелна линия от края на регулацията на гр. Костенец през землището на с. Костенец, община
Костенец, засягащ имоти № 000591 и № 000599
от землището на гр. Долна баня, община Долна
баня, ЕИК 22006, до началото на регулацията
на с. Марица и с. Радуил, община Самоков“.
Проектът на ПУП – ПП се намира в сградата
на общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я – г р. Дол н а
баня, ул. Търговска 134, ет. 3, стая № 313. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до областния
управител на Софийска област чрез кмета на
община Долна баня.
7514
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28. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план и схеми за трасета на
довеждащ електропровод ниско напрежение и
довеждащ водопровод до ПИ 199006 в землището
на с. Столът, община Севлиево. Част от трасето
на електропровода попада в обхвата на улица
в строителните граници на с. Боазът. Останалата част от трасето преминава през местен
общински път ПИ 65451.0.532 по картата на
възстановената собственост на землище с. Столът. Трасето на довеждащия водопровод попада
изцяло в урбанизираната територия на махала
Стоилите в землището на с. Столът. Проектът
е изложен в стая 108 на Община Севлиево. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
7475
110. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че e изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на оптична кабелна
линия „102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1“ с обхват на
територията на община Стара Загора – землища
на гр. Стара Загора, с. Могила, с. Преславен,
с. Калитиново, с. Хрищени, с. Колена, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчеви, с възложител Министерството на отбраната като част
от „Стационарна комуникационна система на
Българската армия“. На основание чл. 128, ал. 1
и 2 ЗУТ проектът за ПУП – парцеларен план е
публикуван на интернет страницата на Община
Стара Загора. Проектът за ПУП – парцеларен
план може да бъде разгледан в сградата на Община Стара Загора, ет. 5, стая 501.
7515

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 и 189 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Кей Енд Ес Енерджи 2“ – ЕООД,
с адрес: София, ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу
център, ет. 4, представлявано от адв. Атанас Михайлов, срещу Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г.
на ДКЕВР на основание чл. 13, ал. 7 от Закона
за енергетиката и чл. 145 и сл. АПК, по което
е образувано адм. д. № 9622/2013 г. по описа на
Върховния административен съд, което е насрочено за 21.10.2015 г. в 11 ч.
7672
Върховният административен съд на основание чл. 188 и 189 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Уинд Парк Каварна иист“ – ЕООД,
адв. Атанас Михайлов, с адрес: София, ул. Атанас
Дуков 29, Рейнбоу център, ет. 4, представлявано от
адв. Атанас Михайлов, срещу Решение № ОУ-9 от
20.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 13, ал. 7
от Закона за енергетиката и чл. 145 и сл. АПК,
по което е образувано адм. д. № 9728/2013 г. по
описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за 14.10.2015 г. в 11 ч.
7673
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Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Лакпром“ – АД,
със седалище и адрес на управление с. Световрачене, Софийска област, ул. Синчец 16, чрез
представляващия дружеството изпълнителен
директор Хараламби Георгиев Хараламбиев, с
която се оспорва разпоредбата на параграфи 9
и 10 от Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.),
издадена от Министерството на вътрешните
работи и Министерството на инвестиционното
проектиране (ДВ, бр. 75 от 2013 г.), по което е
образувано административно дело № 10208/2012 г.,
по описа на Върховния административен съд.
Делото е насрочено за 2.12.2014 г.
7489
Административният съд – Варна, ХХIV състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е
образувано адм.д. № 2814/2014 г. по жалба на Иван
Жеков Иванов срещу Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Ветрино,
изменена с Решение № 157 по протокол № 10 от
12.06.2012 г., с което е приет нов чл. 25А. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като страни по адм.д.
№ 2814/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Производството по делото е насрочено за
4.12.2014 г. от 15 ч., ХХIV състав.
7674
Силистренският окръжен съд, гражданско отделение, съобщава за заведено гр.д. № 244/2014 г.
от Сание Ивайлова Младенова от гр. Дулово,
област Силистра, чрез процесуален представител, лично и като законен представител на Мая
Рамазан Айхан против Рамазан Айхан, турски
гражданин, роден на 1.11.1979 г. в гр. Сиваслъ,
Република Турция, с адрес в Република България
София, бул. Цар Борис III № 60, вх. Г, ап. 23, и
Тихомир Маринов Тодоров с постоянен адрес
гр. Дулово. Заявени са искови претенции с правно
основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 СК и искания съдът
да признае за установено, че Рамазан Айхан не
е биологичен баща на детето Мая Рамазан Айхан, родена на 8.09.2013 г. в гр. Дулово от майка
Сание Ивайлова Младенова, с произтичащите
от това законни последици, както и да признае
за установено, че Тихомир Маринов Тодоров е
биологичен баща на детето Мая Рамазан Айхан,
родена на 8.09.2013 г. в гр. Дулово от майка Сание
Ивайлова Младенова, с произтичащите от това
законни последици. Указва на Рамазан Айхан в
случай че не депозира писмен отговор и не се
яви лично или негов представител в насроченото
съдебно заседание и не е направено искане делото
да се гледа без негов представител, при направено искане от ищеца, съдът има възможност да
постанови неприсъствено решение.
7433
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Ахмед Адемов Исмаилов с
последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега
с неизвестен адрес, Айше Исмаилова Акифова с
последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега
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с неизвестен адрес, и Мехмед Адем Исмаил с последен адрес област Разград, гр. Исперих, сега с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 17.12.2014 г.
в 9,30 ч. като ответници за изпълнение на процедурата по чл. 131 ГПК по гр. д. № 638/2014 г.,
заведено от Зора И. Матеева, Байсе М. Халид
за делба, и да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7675
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, V състав, призовава Костас Касинополус,
роден на 23.06.1966 г. в гр. Никозия, Кипър, без
адресна регистрация в Република България и с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
в деловодството на съда, за да получи преписи от
исковата молба, подадена от Миглена Димитрова
Грънчарска от Кюстендил, ведно с приложенията
към нея, съдържаща иск по чл. 49, ал. 1 СК, по
която е образувано гр.д. № 2179/2013 г. по описа
на РС – Кюстендил. Предупреждава Костас Касинополус, че ако въпреки публикацията не се
яви в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
7495
Старозагорският районен съд, VІІІ граждански състав, съобщава на ответника Дмитрий
Сергеевич Лунев, роден на 29.09.1974 г. в Руската
федерация, за заведеното гр.д. № 4384/2014 г.
по описа на Старозагорския районен съд от
ищцата Марина Петкова Димитрова с правно
основание чл. 127, ал. 2 СК, като му указва, че
книжата са в канцеларията на съда и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, както и
че, ако в този срок не се яви в съда да получи
същите, делото ще бъде разгледано при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7496
Разградският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 262/2014 г.
въз основа на предявено от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Преслав Пламенов Панайотов с постоянен адрес
Разград, ул. Лозенград 11А, и настоящ адрес
Казанлък, ж.к. Васил Левски 46, вх. А, ет. 5,
ап. 48, мотивирано искане с правно основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата имущество на обща стойност
336 009,14 лв., а именно:
1. Сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 250 от дружествените дялове
в „Жипи“ – ООД, ЕИК 116575263.
2. Сумата в размер 1650 лв., представляваща
равностойността на 33 от дружествените дялове
в „Каприкорн“ – ООД, ЕИК 116583413.
3. Сумата в размер 51 730 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот, отчужден
с акт № 111, том 17, вх. peг. № 4832 от 20.08.2013 г.
на СВ – Разград.
4. Сумата в размер 10 361,72 лв., преминала
по банкова сметка в щатски долари № 4123711306
в „Ун и К р ед и т Бу л ба н к “ – А Д , о т к ри т а н а
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3.08.2004 г., закрита на 25.06.2005 г., с титуляр
Преслав Пламенов Панайотов, представляваща
вноски по сметката.
5. Сумата в размер 11 767,23 лв., преминала
по разплащателна сметка в евро № BG16 ТТВВ
9400 1519 0042 87, открита на 8.04.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Преслав Пламенов Панайотов, представляваща
вноски по сметката.
6. Сумата в размер 53,10 лв., преминала по
разплащателна сметка в лева № BG05 ТТВВ
9400 1519 0238 85, открита на 13.03.2006 г. и
закрита на 3.04.2006 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов
Панайотов, представляваща постъпила сума от
трето лице с недоказан произход на средствата
за придобиването є в размер 53,08 лв. и усвоени
лихви в размер 0,02 лв.
7. Сумата в размер 5540,84 лв., преминала по
разплащателна сметка в евро № BG40 PIRB 9170
1600 9270 54, открита на 6.04.2007 г. и закрита на
12.03.2009 г. в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Преслав Пламенов Панайотов, представляваща извършени от проверяваното лице
погасителни вноски.
8. Сумата в размер 292 лв., преминала по
спестовен влог в лева № BG83 PIRB 9170 4602
2569 21, открит на 22.10.2008 г. в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов
Панайотов, представляваща вноска по сметката.
9. Сумата в размер 77 575,98 лв., преминала по
разплащателна сметка в лева № BG84 RZBB 9155
1017 0096 10, открита на 2.09.2005 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Преслав
Пламенов Панайотов, представляваща извършени
вноски в размер 53 750,98 лв. и усвоени суми по
кредити в размер 23 825 лв.
10. Сумата в размер 38 344,05 лв., преминала
по банкова сметка в евро № BG61 BPBI 7949
4469 3074 01, открита на 17.01.2005 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов
Панайотов, представляваща вноски по сметката.
11. Сумата в размер 2974,47 лв., преминала
по банкова сметка в щатски долари № BG26
BPBI 7949 4169 3074 01, открита на 17.01.2005 г.
и закрита на 16.11.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов Панайотов, постъпила от трето лице с недоказан
произход на средствата.
12. Сумата в размер 600 лв., преминала по
банкова сметка в лева № BG79 BPBI 7949 4069
3074 01, открита на 18.07.2011 г. и закрита на
16.11.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов Панайотов, постъпила от
трето лице с недоказан произход на средствата.
13. Сумата в размер 14 741,86 лв., преминала по банкова сметка № BG28 UBBS 7125 1021
1267 10, открита на 25.10.2002 г. в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Преслав Пламенов Панайотов, представляваща извършени
вноски в размер 9760 лв. и постъпили суми от
трети лица с недоказан произход на средствата
в размер 4981,86 лв.
14. Сумата в размер 86 853,10 лв., преминала
по разплащателна сметка в евро № BG68 FINV
9150 1004 5412 81, открита на 28.06.2010 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Преслав
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Пламенов Панайотов, представляваща вноски
от проверяваното лице в размер 84 957,10 лв.
и постъпили суми от трети лица с недоказан
произход на средствата в размер 1896 лв.
15. Сумата в размер 14 874,81 лв., преминала
по разплащателна сметка в лева № 10356520,
открита на 26.05.2005 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
и закрита на 22.01.2007 г., с титуляр Преслав
Пламенов Панайотов, представляваща вноски
по сметката.
16. Сумата в размер 16 150 лв., преминала
по смет ка за пот реби телск и к реди т в лева
№ 10389791, отпуснат на 3.06.2005 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, и погасен на 31.08.2005 г., с титуляр
Преслав Пламенов Панайотов, представляваща
усвоен кредит.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
23.02.2015 г. в 14,30 ч. в Окръжен съд – Разград,
пл. Независимост 1.
Определя двумесечен срок от дата на обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото.
7638

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Джайка Алумни в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.12.2014 г. в 18 ч. в
София, залата на Аргус център, ул. Христо Белчев
3, при следния дневен ред: 1 отчет за дейността
на сдружението за 2010 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за същия период; 3. освобождаване
на членовете на управителния съвет от отговорност и избор на нови членове на управителния
съвет; 4. промяна на устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред с явилите се членове.
7501
1. – Управителният съвет на сдружение „Традиционна македонска организация – ВМРО (независима), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо събра ние на ч леновет е си на
15.12.2014 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Ген. Паренсов 16, вх. Б, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав
на сдружението; 2. прием на нови членове на
сдружението; 3. избор на управителен съвет и
председател на сдружението; 4. избор на контролен
съвет; 5. други. При липса на кворум в посочения
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
7443
17. – Управителният съвет на гражданско
сдружение „Искър“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 12.01.2015 г. в 18 ч. в София,
ул. Чехов 16А, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет и финансов
отчет; 2. избор на нов състав на управителния
съвет и председател на УС; 3. промени в устава
на сдружението; 4. разни.
7545
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30. – Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на основание чл. 48, ал. 2 и
3 от Закона за частните съдебни изпълнители
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на 31.01.2015 г. в 9 ч. в София, хотел „Хилтън“, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет
за дейността на Камарата на частните съдебни
изпълнители за 2014 г.; 2. приемане на програма
за развитието на КЧСИ за 2015 г. и приемане на
бюджет за 2015 г.; 3. приемане на изменения и
допълнения на устава на Камарата на частните
съдебни изпълнители; 4. избор на органи на
Камарата и на лица по чл. 10, т. 11 от устава на
КЧСИ. При липса на кворум на основание чл. 49,
ал. 1 ЗЧСИ събранието ще се проведе в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
7544
4. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Първа английска езикова
гимназия – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на настоятелството на
15.12.2014 г. в 18,30 ч. в кабинет 228 в сградата
на гимназията – бул. Дондуков 60, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
училищното настоятелство; 2. обсъждане и приемане на отчета на училищното настоятелство
за дейността през периода 2010 г. – 2013 г.; 3.
обсъждане и приемане на бюджет на училищното настоятелство за 2014 г.; 4. освобождаване
на членове на управителния съвет (съвета на
настоятелите) и освобождаване от отговорност;
5. избор на нови членове на управителния съвет;
6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе, колкото и членове
да се явят. Поканват се представители на родителите от всички класове да присъстват на
общото събрание.
7627
2. – Управителят на Плувен клуб „Спринт“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на клуба на 22.12.2014 г. в
19 ч. на адрес: София, кв. Младост 2, ул. Генералмайор Васил Делов 10, в спортен център „Овергаз“,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за допълнение към   името на сдружението; 2.
приемане на решение за допълнение към устава;
3. приемане на решение за промяна на адреса
на седалището на сдружението; 4. приемане на
решение за членство в БФПС.
7678
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб ЦСКА – ФУТЗАЛ“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 37 от устава на клуба и решенията, взети от
управителния съвет на 15.07.2014 г., свиква отчетно-изборно общо събрание на 20.12.2014 г. в 10 ч.
на следния адрес: София 1619, район „Витоша“,
ул. Княжевска, бл. 48, вх. А, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба
и освобождаване от отговорност; 2. освобождаване на член на общото събрание; 3. прием на
нов член на общото събрание; 4. избор на нов
управителен съвет поради изтичане на мандата,
избор на председател и заместник-председател; 5.
промяна в устава; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
7662
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Център
за изследване на черноморската сигурност“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.12.2014 г. в 9 ч.
в София, район „Искър“, ул. Продан Таракчиев
12, при следния дневен ред: 1. приемане на бюджета на сдружението за 2013 г. и програма за
дейността на сдружението през 2013 г.; 2. доклад
на управителния съвет за дейността през 2013 г.
и финансовия отчет на сдружението за 2013 г.; 3.
освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през отчетния период; 4.
приемане на бюджета на сдружението за 2014 г.
и програма за дейността на сдружението през
2014 г.; 5. вземане на решение за прекратяване на
сдружение „Център за изследване на черноморската сигурност“; 6. избиране на ликвидатор на
сдружението; 7. разни. Поканват се да присъстват
на общото събрание всички членове на сдружението. При липса на кворум от 2/3 от членовете
на сдружението съгласно чл. 6, ал. 12 от устава
на сдружението събранието ще бъде отложено
за друга дата.
7663
10. – Управителният съвет на Българската
федерация по гребане – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на федерацията на 11.04.2015 г. в 11 ч. в Пресклуб
„България“ на Националния стадион „Васил
Левски“, София, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. отчет на УС за дейността на
федерацията за 2014 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на УС на федерацията за 2014 г.; 2.
приемане на финансов отчет на сдружението за
2014 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2014 г.; 3. приемане
на бюджет на федерацията за 2015 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на федерацията
за 2015 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността на федерацията през
2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на УС на федерацията за
дейността им през 2014 г.; 5. промени в устава,
наредбите и календара за 2015 г.; 6. разни. Регистрацията за участие на делегатите ще започне
в 10 ч. на 11.04.2015 г. За участие делегатите
следва да представят удостоверение за актуално
състояние на представлявания клуб, издадено от
съда по регистрация след 11.02.2015 г., както и
нотариално заверено пълномощно, когато делегатът не представлява съответния клуб – член на
федерацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място, при същия
дневен ред и условия за провеждане и участие
независимо от броя на явилите се членове. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение
на членовете на федерацията след 11.03.2015 г.
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на федерацията в София, бу. Васил Левски 75, ет. 6, и
могат да бъдат получавани от всеки един от тях.
7660
9. – Управителният съвет на Българската федерация по гребане, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията
на 1.08.2015 г. в 11 ч. в Пресклуб „България“ на
Националния стадион „Васил Левски“, София,
по искане и дневен ред, предложен от 7 клуба с
писмо вх. № 191 от 24.09.2014 г., както следва: 1.
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доклад за периода от 1.01.2014 г. до деня на провеждане на общото събрание, който да съдържа
данни за: постигнатия финансов резултат; дейността на федерацията, изразходваните за това
средства, връзката им с целите и програмите на
федерацията и отчетените резултати; размера на
получените средства и имущество; вида, размера,
стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; 2.
годишен финансов отчет за предходната година,
както и финансов отчет за периода от 1.01.2014 г.
до деня на провеждане на общото събрание; 3.
освобождаване на действащия управителен съвет, председател и представляващ сдружението;
4. избор на нов управителен съвет, председател
и представляващ сдружението; 5. изменение и
допълнение в устава на Българската федерация
по гребане; 6. разни.
7661
49. – Управителният съвет на Сдружението
на Югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от
устава свиква общо събрание на 15.12.2014 г. в
11 ч. в зала 5 на Община Благоевград, пл. Георги
Измирлиев-Македончето 1, при следния дневен
ред: 1. избор на член на управителния съвет; 2.
избор на председател на управителния съвет; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място независимо от броя на
присъстващите.
7677
15. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите при Бургаската адвокатска колегия на 31.01 и 1.02.2015 г. в 8,30 ч.
в сградата на Съдебната палата – Бургас, ет. 1,
зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на САК през 2014 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2014 г.; 4. приемане бюджет на съвета на
адвокатската колегия за финансовата 2015 г.;
5. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
7554
33. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението
(отчетен период 2014 г.) на 15.01.2015 г. в 16 ч. в
хотел „Бест Уестърн Парк“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2014 г.; 2. отчет за дейността на контролния
съвет за 2014 г.; 3. отчет за дейността на ВАРХ
за 2014 г.; 4. освобождаване и избор на нови
членове на управителния съвет, освобождаване
и избор на нови членове на контролния съвет
и освобождаване и избор на нов председател на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощени представители.
Пълномощниците следва да представят и писмено
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пълномощно. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно при същия дневен ред.
7557
2. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Клуб по акробатичен рокендрол – Варна“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 5.01.2015 г. в 10 ч. на адрес:
Варна, ул. Атанас Томов 11, ет. 1, ап. 1, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на нови членове на сдружението; 2.
вземане на решение за прекратяване на членството на Георги Евтимов Иванов, освобождаването
и заличаването му като член в сдружението; 3.
вземане на решение за промяна на начина на
осъществяване на дейността на сдружението – от
частна в обществена полза; 4. вземане на решение
за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 5. вземане на решение за
промяна на наименованието на сдружението; 6.
приемане на нов устав на сдружението; 7. разни.
7519
1. – Управителният съвет (Съветът на настоятелите) на сдружение с нестопанска цел
„Училищно настоятелство при СОУ „Св. Паисий
Хилендарски“, гр. Златица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството
на 12.01.2015 г. в 17,30 ч. в гр. Златица, ул. Васил
Левски 2 (в сградата на училището), при следния дневен ред: 1. изключване и приемане на
нови членове на училищното настоятелство; 2.
избиране на съвет на настоятелите – председател
и членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са на
разположение в канцеларията на СОУ „Св. Паисий
Хилендарски“, гр. Златица, ул. Васил Левски 2.
7520
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност – „Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска
дългокосместа коза“, Калофер, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 29.12.2014 г. в 18 ч. в малката зала на Читалище „Христо Ботев“, гр. Калофер, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет на сдружението за
2014 г.; 2. годишен финансово-счетоводен отчет
за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджет на УС
на сдружението за 2015 г.; 4. приемане на план за
работа през 2015 г.; 5. приемане на нови членове;
6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание на
сдружението. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на адреса на управление
на сдружението в Калофер, ул. Рада войвода 10,
община Карлово, област Пловдив, най-късно до
23.12.2014 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове на сдружението
да присъстват.
7441
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1. – Управителният съвет на сдружение „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.01.2015 г. в
18 ч. в ресторант „Хебър“ в Пазарджик при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на „Лайънс клуб Пазарджик – Тракия – България“ за 2013 – 2014 Лайънс година; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага и ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
7619
79. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно годишно отчетно събрание на
31.01.2015 г. в 10 ч. в пленарната зала на Община
Пазарджик при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, през 2014 г. – докладчик
председателя, и вземане решение по него; 2.
отчет за дейността на контролния съвет през
2014 г.; 3. отчет за дейността на дисциплинарния
съд през 2014 г.; 4. обсъждане и приемане на
бюджета за 2015 г.; 5. избиране на делегати за
общото събрание на адвокатите. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе в 11 ч. същия ден. Присъствието
на всички адвокати е задължително.
7676
11. – Управителният съвет на фондация „Благовремие“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на всички членове на фондацията на 29.12.2014 г. в 13 ч. в Плевен, ул. Дойран
136, ет. 2, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на адреса на управление на
фондацията; 2. освобождаване от длъжност на
действащия изпълнителен директор; 3. избиране
на нов изпълнителен директор; 4. избиране на нов
управителен съвет; 5. изменение и допълване на
устава на фондация „Благовремие“; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7494
4. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по пожароприложен спорт „Пловдив
160“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
по негова инициатива свиква общо събрание на
30.01.2015 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, ул. Преслав
33, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на сдружението през 2014 г.; приемане
на ГФО на сдружението за 2014 г.; 2. промяна във
вида на дейността на юридическото лице от осъществяващо дейност в частна полза в сдружение
за извършване на общественополезна дейност;
промени в целите, средствата за постигане на
целите, предмета на дейност, правомощия на
органите на управление и други промени, ако
постъпят такива предложения; 3. приемане на
промени в устава; 4. избиране на нов управителен съвет поради изтичане мандата на сегашния
УС; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно – от 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред и е законно и може да
се проведе независимо от броя на присъстващите
членове.
7517
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37. – Управителният съвет на Русенската
стопанска камара на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква 13-о редовно общо събрание на 14.01.2015 г.
в 13 ч. в сградата на камарата в Русе, ул. Църковна
независимост 35, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС и сдружението за периода
2011 – 2014 г.; 2. финансов отчет за периода; 3.
промени в устава; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 14 ч.
7556
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Васил Левски“ – с. Караджово“,
с. Караджово, община Садово, област Пловдив,
на основание чл. 23, ал. 1 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание
на 7.01.2015 г. в 18 ч. в с. Караджово, община Садово, област Пловдив, в сградата на ОУ „Васил
Левски“, с. Караджово, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на съвета на настоятелството
за периода 2008 – 2014 г. 2. вземане на решение
за освобождаване по тяхна молба на членове в
училищното настоятелство; 3. вземане на решение
за приемане по тяхна молба на нови членове в
училищното настоятелство; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на стария съвет на настоятелството и избор на нови членове на съвета
на настоятелството; 5. промяна в чл. 23, ал. 3 от
устава на училищното настоятелство; 6. други.
7518
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Бисерка Вангелова Чакърова – ликвидатор на
сдружение „Двери – православни знания и култура“, София, в ликвидация по ф. д. № 541/2012 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7679
Георги Вълков Георгиев – ликвидатор на СНЦ
„Училищно настоятелство на ЦДГ № 9 „Пчеличка“, Добрич, в ликвидация по ф. д. № 693/2006 г.
на ДОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7442
Явор Крумов Владимиров – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация по ендометрио
за и репродукция“, София, в ликвидация по ф. д.
№ 6228/2005 г. по описа на СГС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си в срок 6
месеца от обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
7444
Ялчън Сейфединов Мехмедов – ликвидатор на
фондация „Заедно да помогнем на нуждаещите
се“, Русе, в ликвидация по ф. д. № 41/2010 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си.
7558

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
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