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М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2016 г. в общ размер до 27 212 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюд жета на Общ ина Бел ица за
доизграждане на стадион в с. Краище и за
изграждане на спортна площадка в с. Дагоново – 300 000 лв.;
2. по бюджета на Община Сатовча за ремонт и рехабилитация на улици – 360 000 лв.;
3. по бюд жета на Община Гоце Делчев
за изгра ж дане на прист ройка на у чилище
„Св. св. К ирил и Методий“ (физк улт у рен
с а лон), с. Бр е зн и ца , о бщ и на Гоце Де лчев – 300 000 лв.;
4. по бюджета на Община Якоруда за етап
2 на Проект „Изграждане на път IV-84025 – с.
Конарско – с. Бел камък“ – 450 000 лв.;
5. по бюджета на Община Руен – средства
в общ размер 50 0 0 0 0 лв., разп ределени,
както следва:
а) за изграждане на спортни площадки в
населени места на територията на община
Руен – 384 000 лв.;

б) за ремонт и рехабилитация на улици – 116 000 лв.;
6. по бюджета на Община Сунгурларе за
ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в нас елен и мес та о т общ и на С у н г у рларе – 310 000 лв.;
7. по бюджета на Община Борован за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Борован – 300 000 лв.;
8. по бюджета на Община Криводол за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места от община Криводол – 250 000 лв.;
9. по бюджета на Община Хайредин за
ремонт и рехабилитаци я на улична мрежа в населени места от община Хайредин – 250 000 лв.;
10. по бюджета на Община Крушари за
ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в населени места в общината – 420 000 лв.;
11. по бюд же т а н а Общ и н а К ърд ж али – средства в общ размер 1 303 000 лв.,
разпределени, както следва:
а) за изграждане на напорен резервоар
(200 м 3) за с. Мост и подмяна на довеждащ водопровод от НР 200 м 3 до с. Мост – 311 000 лв.;
б) за изграждане на външно ел. захранване
на помпена станция в с. Орешница, община
Кърджали – 220 000 лв.;
в) за изграждане на довеждащ водопровод от напорен резервоар с. Царевец (т. 28)
до помпена станция в с. Охлювец, община
Кърджали – 772 000 лв.;
12. по бюджета на Община Ардино за
ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в населени места в общината – 420 000 лв.;
13. по бюджета на Община Кирково за
ремонт и рехабилитация на улична мрежа
в населени места в общината – 450 000 лв.;
14. по бюджета на Община Крумовград за
изграждане на градски пазар в УПИ 1-ви в кв.
105 по ПУП на Крумовград и за рехабилитация
на улици в общината – етап 3 – 880 000 лв.;
15. по бюджета на Община Момчилград
за реализиране на Проект „Изграждане на
спортни площадки в с. Груево и с. Ново Соколино, община Момчилград“ – 360 000 лв.;
16. по бюджета на Община Черноочене
за продължаване реализацията на Проект
„Рехабилитация на път Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк и път КРЗ – 434,
К РЗ – 31433 – Черно очене – С евда л и на –
Бели вир – Каняк – КРЗ А432-15“ – Фаза II
и Фаза III – 450 000 лв.;
17. по бюджета на Община Сърница за
ремонт и рехабилитация на улици в община
Сърница – етап 2 – 400 000 лв.;
18. по бюджета на Община Лъки за ремонт и рехабилитация на улици в община
Лъки – 200 000 лв.;
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19. по бюджета на Община Завет за ремонт
и рехабилитация на улична мрежа в населени
места в община Завет – 400 000 лв.;
20. по бюджета на Община Лозница за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Лозница
и за изграждане на спортни площадки в с.
Чудомир и с. Манастирско, община Лозница – 400 000 лв.;
21. по бюджета на Община Самуил за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в община Самуил – 350 000 лв.;
22. по бюджета на Община Цар Калоян
за ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места в община Цар Калоян – 380 000 лв.;
23. по бюджета на Община Главиница за
изграждане на прилежащи площи на ул. Оборище, терени между ул. Дунав и ул. Витоша,
гр. Главиница, и за изграждане на Централен площад и на тротоари на ул. Витоша,
между ул. Оборище и ул. Розова долина, гр.
Главиница – 301 000 лв.;
24. по бюджета на Община Ситово за рехабилитация на Целодневна детска градина в
с. Любен, община Ситово, и за рехабилитация
на Целодневна детска градина в с. Ситово,
община Ситово – 266 000 лв.;
25. по бюджета на Община Борино за
благоустрояване на централна част на с.
Ягодина и с. Буйно и за изграждане на спортни и детски площадки в с. Борино, община
Борино – 400 000 лв.;
26. по бюд жета на Община Ма дан за
реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Мадан, кв. Шаренка, ул.
Миньор, и за реконструкция и рехабилитация
на улична мрежа в гр. Мадан, кв. Шаренка,
ул. Миньор, и за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Средногорци,
ул. Родопи – 636 000 лв.;
27. по бюд жета на Общ ина Неделино
за изграждане на мостово съоръжение над
р. Неделинска при ул. Напредък и ул. Ал.
Стамболийски, при о.т. 600 и о.т. 601 в гр.
Неделино – 522 000 лв.;
28. по бюджета на Община Рудозем за
реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа на територията на община Рудозем –
445 000 лв.;
29. по бюджета на Община Своге за изграждане на мост на р. Трескавец, с. Гара
Бов – 300 000 лв.;
30. по бюджета на Община Антоново за
изграж дане на път – 3028/III – 4006 – Антоново – Орач – Халваджийско – Дъбравица – III – 4082, в близост до с. Дъбравица,
и за изграждане и ремонт на пътища на
територията на общината – 360 000 лв.;
31. по бюджета на Община Омуртаг за
ремонт и рехабилитация на Обреден дом в
гр. Омуртаг – 360 000 лв.;
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32. по бюд жета на Общ ина Опака за
б л а г оус т р оя ва не н а у ч и л и щ н и д вор ов е,
за създаване на зони за отдих и спорт в
общината и за ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Опака – 320 000 лв.;
33. по бюджета на Община Маджарово за
реконструкция на СОУ „Димитър Маджаров“,
гр. Маджарово, с подобекти: физкултурен
салон и топла връзка – училище – физкултурен салон – 300 000 лв.;
34. по бюджета на Община Минерални
бани за изграждане на хандбално игрище в
землището на с. Минерални бани, община
Минерални бани – 400 000 лв.;
35. по бюджета на Община Стамболово за
реконструкция и рехабилитация на улици в
с. Пчелари, община Стамболово – 400 000 лв.;
36. по бюджета на Община Венец за реконструкция на улици в населени места на
територията на община Венец и за изграждане
на фитнес на открито – 850 000 лв.;
37. по бюджета на Община Върбица за
реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа в населени места в община Върбица – 400 000 лв.;
38. по бюджета на Община Каолиново
за реализация на етап 1 на Проект „Реконструкция на ул. Аврора от 0+000 до 0+472 в
с. Пристое, община Каолиново – 400 000 лв.;
39. по бюджета на Община Нови пазар
за изграждане на многофункционална зала
в с. Памукчии и изграждане на детски площадки в с. Памукчии и с. Стоян Михайловски – 561 000 лв.;
40. по бюджета на Община Хитрино за
реализация на етап 1 на Проект „Реконструкция на ул. Младост от км 0+000 до км 0+867
в с. Звегор, община Хитрино – 350 000 лв.;
41. по бюд жета на Общ ина К азан л ък
за подобряване на пътната инфраструктура – 600 000 лв.;
42. по бюджета на Община Шумен за
строително-монтажни работи по цялостното
изграждане на многофункционална спортна
зала в гр. Шумен и благоустрояване на пространството около нея – 8 000 000 лв.;
43. по бюджета на Община Айтос за Обект
„Изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих в Лесопарк „Славеева река“,
гр. Айтос, и подобряване на транспортно-комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход
за посетителите на парка“ – 1 608 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
6895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г.

за откриване на Нау чноизс ледователск и
институт в структурата на Медицинския
университет – Плевен
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Открива Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Плевен.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
6896

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2016 г. в размер 25 020 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата
и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
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съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които
се осигуряват от държавния бюджет и от
бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13
от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
6897

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 18 АВГУСТ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, приета с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86
от 2000 г., бр. 27, 106 и 108 от 2001 г., бр. 24,
34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32
от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.;
попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32
и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от
2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и
77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38
от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г. и бр. 6, 29 и
57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19 се създава т. 9:
„9. от членовете на военния и цивилния
състав на щабове, командвания и други структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и зависимите от тях
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лица, които влизат и пребивават в Република
България във връзка със службата им в тях.“
§ 2. В раздел VІІа се създава чл. 45и:
„Чл. 45и. От заплащане на посочените в
този раздел такси се освобождават членовете
на военния и цивилния състав на щабове,
командвания и други структури на НАТО
и зависимите от тях лица, които влизат и
пребивават в Република България във връзка
със службата им в тях.“
§ 3. В чл. 52 се създава т. 4:
„4. членовете на военния и цивилния състав
на щабове, командвания и други структури
на НАТО и зависимите от тях лица, които
влизат и пребивават в страната във връзка
със службата им в тях.“
§ 4. След раздел ХІ „Такси по Закона за
електронните съобщения“ се създава допълнителна разпоредба с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата „Зависими
лица“ са лицата по § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за преминаването
през и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически и на
чужди въоръжени сили.“
§ 5. Досегашните § 1 и 2 от заключителните разпоредби стават съответно § 2 и 3.
§ 6. Досегашният § 2а става § 4 и в ал. 1
от него думите „по § 2, ал. 1“ се заменят с
„по § 3, ал. 1“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска
6898

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г.

за приемане на Правилник за организацията
и дейността на Координационния съвет по
водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
организацията и дейността на Координационния съвет по водите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мариета Немска

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Координационния съвет
по водите за интегриране на политиката по
водите и отрасловите политики във водния
сектор, наричан по-нататък „съвета“.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. Съветът е постояннодействащ орган,
който организира и осъществява дейността си
в съответствие с чл. 10д от Закона за водите.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ
Чл. 3. (1) При осъществяване на функциите
си по интегриране на политиката по водите
и отрасловите политики във водния сектор
съветът:
1. осигурява координацията на дейностите
по:
а) разрабо т ва нет о и изп ъ л нениет о на
плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ);
б) разработването и изпълнението на плановете за управление на риска от наводнения
(ПУРН);
в) фи на нси ра не т о и изп ъ л нен ие т о на
включените в ПУРБ програми от основни и
допълващи мерки за опазване и възстановяване
на водите по чл. 156н от Закона за водите;
г) фи на нси ра не т о и изп ъ л нен ие т о на
включените в ПУРН мерки за постигане
на целите за намаляване на вероятността и
неблагоприятните последици от наводнения
по чл. 146к, ал. 2, т. 2 от Закона за водите;
2. ежегодно, до края на месец март, обсъжда
изпълнението на националните програми за
ПУРБ и ПУРН в отделните сектори и определя
необходимите мерки, които министърът на
околната среда и водите предлага за приемане
от Министерския съвет;
3. разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност
в областта.
(2) Съветът изпълнява и задачи, възложени
от Министерския съвет във връзка с функциите по ал. 1.
(3) Съветът приема годишна работна програма, в която определя приоритети и задачи
за изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2.
Годишната работна програма се приема не покъсно от 31 декември на предходната година.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ НА СЪВЕТА
Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът
на околната среда и водите.
(3) Председателят ръководи работата на
съвета и се подпомага от секретар.
(4) Секретар на съвета е директорът на
дирекция „Управление на водите“ при Министерството на околната среда и водите.
(5) Секретарят организира работата на съвета, като за целта се подпомага от секретариат,
включващ длъжностни лица от дирекция „Управление на водите“, определени със заповед
на министъра на околната среда и водите.
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(6) Съветът включва: министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката,
министъра на икономиката, министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на здравеопазването, министъра на
вътрешните работи, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
министъра на образованието и науката или
оправомощени от тях длъжностни лица и
председателя на управителния съвет или друг
представител на Националното сдружение на
общините в Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА,
ДНЕВЕН РЕД И ПРОТОКОЛ
Чл. 5. (1) Съветът провежда редовни заседания по предварително установен годишен
график за работа, приет на заседание на съвета.
(2) Председателят може да свиква извънредни заседания на съвета.
(3) Преди първото заседание министрите по
чл. 4, ал. 6 уведомяват писмено министъра на
околната среда и водите дали ще участват в
работата на съвета лично, или оправомощават
за това конкретни длъжностни лица.
(4) Преди първото заседание председателят на управителния съвет на Националното
сдружение на общините в Република България
уведомява писмено министъра на околната
среда и водите дали ще участва в работата на
съвета лично, или е определен друг представител на Националното сдружение на общините
в Република България.
(5) При промяна на представителите по
ал. 3 и 4 органите по чл. 4, ал. 6, както и
председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република
България уведомяват писмено министъра на
околната среда и водите.
Чл. 6. (1) За всяко заседание се изготвя
дневен ред, одобрен от председателя на съвета.
(2) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на всеки член на съвета не
по-късно от 7 работни дни преди заседанието.
(3) Всеки член на съвета може да прави
предложения за допълване на дневния ред на
редовните заседания в срок до два работни
дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на заседанието.
Чл. 7. (1) Членовете на съвета потвърждават
участието си в заседанието пред секретариата
до два работни дни преди провеждането му.
(2) Членовете на съвета могат да представят
писмени становища по въпросите, включени
в дневния ред.
Чл. 8. (1) Заседанията на съвета се провеждат, когато на тях присъстват не по-малко
от половината плюс един от членовете. При
липса на кворум председателят насрочва ново
заседание.

ВЕСТНИК
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(2) Членовете на съвета участват в работата му лично.
(3) Съветът взема решенията си с явно
гласуване и с обикновено мнозинство.
(4) Председателят на съвета може да кани
за участие в заседанията без право на глас
експер т и, п редс та ви т ел и на юри д и ческ и
лица, на правителствени и неправителствени
организации и органи, имащи отношение по
дневния ред.
Чл. 9. (1) При необходимост по предложение на председателя съветът може да приема
решения и неприсъствено, като проектът на
решение се представя за подпис на всички
членове на съвета. Решението се счита за
прието, когато бъде подписано от половината
плюс един от членовете, и се вписва в протокола от следващото заседание.
(2) В случай на неприсъствено приемане
на решение по ал. 1 съответните материали
се изпращат на всеки член на съвета не покъсно от 7 работни дни преди крайния срок,
определен за приемане на решението.
(3) Членовете на съвета могат да представят
писмени становища по въпросите, включени
в решението по ал. 1, до два работни дни
преди крайния срок, определен за приемане
на решението.
Чл. 10. Заседанията на съвета се записват
с аудиотехника и записите се съхраняват на
електронен носител.
Чл. 11. (1) До 5 работни дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета
изготвя проект на протокол, който се изпраща
на всичките му членове.
(2) Окончателен вариант на протокол, който се подписва от председателя на съвета, се
изготвя след изтичането на три работни дни
от изпращането на проекта по ал. 1, но не
по-късно от 5 работни дни от изпращането.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 12. (1) Председателят на съвета:
1. предлага дневния ред, насрочва и ръководи заседанията му;
2. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
3. представлява съвета;
4. внася за разглеждане от Министерския
съвет приети от съвета решения, становища
и предложения;
5. подписва протоколите от заседанията
на съвета;
6. сформира със заповед работни групи за
изпълнение на конкретни задачи съобразно
решения на съвета.
(2) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията му;
2. подготвя проекта на дневен ред, материалите за заседанията и организира своевременното им изпращане до членовете на съвета;
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3. организира изпълнението на дейностите
по чл. 10 и 11;
4. координира изпълнението на решенията
на съвета и необходимия обмен на информация между членовете му;
5. организира провеждането на текущата
кореспонденция;
6. организира работата на сформираните
със заповедта по ал. 1, т. 6 работни групи;
7. организира съхранението и регистрацията
на цялата документация, формирана и получена
при осъществяване на функциите на съвета,
в т. ч. становищата и решенията на съвета,
протоколите и записите от заседанията му;
8. изпълнява други задачи, възложени му
от председателя на съвета.
Г л а в а
ш е с т а
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА
СЪВЕТА
Чл. 13. (1) Съветът определя за всяко
решение отговорник и срок за изпълнение.
(2) Отговорникът по ал. 1 представя на
секретаря доклад до председателя на съвета
за изпълнение на съответното решение.
Г л а в а
с е д м а
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 14. (1) Средствата, необходими за организация на работата на съвета, се осигуряват
в рамките на бюджета на Министерството на
околната среда и водите.
(2) За своята дейност членовете на съвета
не получават възнаграждение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 10д, ал. 4 от Закона
за водите.
6925

РЕШЕНИЕ № 657
ОТ 5 АВГУСТ 2016 Г.

за допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък
на физическите лица, юридическите лица,
групите и организациите, спрямо които се
прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ,
бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и
109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и
57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г. и бр. 27
от 2016 г.)
На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложението „Списък на физическите
лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по
Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма“, в раздел ІІІ се създават т. 2 – 4:
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„2. Ал Абдалах Фади (Al Abdallah Fadi) – роден на 25.02.1991 г. в гр. Дералзор, Сирия,
гражданин на Сирия, живеещ в Германия, гр.
Дюселдорф, ул. Нойерщрасе, лична карта на
бежанец № 138027, валидна до 2018 г., неженен,
неосъждан, със средно образование;
3. Ал Фанди Ясим (Al Fandi Jasim) – роден
на 1.01.1994 г. в гр. Дамаск, Сирия, гражданин
на Сирия, живеещ в Германия, гр. Лайпциг, ул.
Щутгартер Алее 30, лична карта на бежанец
№ Y0T30XZ75, валидна до 2018 г., неженен,
неосъждан, със средно образование;
4. Алмоаммад Абдулхамид (Almoammad
Abdulhamid) – роден на 25.01.1996 г. в гр. Деризор, Сирия, гражданин на Сирия, живеещ
в Германия, гр. Еркрат, ул. Ханер Щрасе 14,
лична карта на бежанец № 668385, валидна
до 2018 г., женен, неосъждан, със средно образование.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6903

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за създаване на Съвместна работна група
между Българската агенция за инвестиции и
Организацията за инвестиции, икономическа
и техническа помощ на Иран
(Одобрен с Решение № 565 от 8 юли 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 11 юли 2016 г.)
Преамбюл
Българската агенция за инвестиции (БАИ),
създадена да привлича инвестиции в България,
да помага при реализирането на проекти и
да осигурява успешното им развитие, които
да спомогнат за създаване на нови работни
места, износ, както и пренос на ноу-хау към
българската икономика,
и
Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ (ОИИТП), подведомствена на Министерството на Икономическите дейности и финансите, като официално
упълномощена институция за насърчаване
на чуждестранни инвестиции, задължена от
закона да насърчава и привлича чуждестранни инвестиции в Ислямска република Иран,
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наричани по-долу „страните“, стигнаха
до следното споразумение в съответствие с
Договора между правителството на Република България и правителството на Ислямска
републ ика Иран за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите, съставен на 13 ноември 1998 г., и като се има предвид, че настоящият Меморандум е създаден на принципите
на взаимно сътрудничество, разбирателство,
уважение и доверие, в съответствие с националното законодателство на двете страни;
С план да повиши нивото на инвестиционно сътрудничество между двете страни и да
увеличи обема на двустранни инвестиции чрез
създаването на обща работна група, наричана
по-долу „Ирано-Българска съвместна работна
група (ИБСРГ)“, със структура и правомощия,
както следва:
Член 1
Структура на Съвместната работна група
1. Страните се съгласяват да създадат
„Ирано-Българска съвместна работна група
(ИБСРГ)“ с цел ефективно изпълнение на
настоящия Меморандум.
2. ИБСРГ ще е в 4-членен състав, като
всяка от страните ще определя по двама
свои членове.
3. Имената на назначените от всяка страна членове ще бъдат разменяни между двете
страни 3 месеца преди събранието.
Член 2
Правомощия на работната група
1. И
 БСРГ като специализиран орган наред
с останалите си дейности ще се стреми
да насърчава чуждестранни инвестиции в дефинирани сектори от сферата
на дейност на двете страни, особено в
следните области:
а. Идентифициране на области за развитие
на сътрудничеството между двете страни с
цел увеличаване на инвестиционните потоци
и технологичния обмен;
b. Вземане на необходимите мерки за
идентифициране на проекти, провеждане на
преговори, сключване на договори и други
приложими мерки в тази насока;
c. Въвеждане на инвестиционни възможности, достъпни и до двете страни на макрои микроравнище, и непрекъснат обмен на
приложима информация чрез виртуалните
мрежи;
d. Подготовка на инструменти за насърчаване с цел публикуване разпоредбите на настоящия Меморандум, както и на възможности
и стимули за подкрепата на инвестиционни
дейности;
e. Да се обменя информация по въпроси,
касаещи развитието на инвестиции, с цел
обновяване и отговаряне на нуждите на инвестиционни асоциации и физически лица с
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интерес да инвестират в двете страни, съобразно законодателството на всяка страна и
в случай че такава информация е налична;
f. Мониторинг на инвестиционните тенденции, както и предоставяне на помощ за
учредителните агенции чрез определяне на
подходящи стратегии за създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции;
g. Спомагане и насърчаване потока на инвестиции и технологичното синхронизиране
между двете страни;
h. Организиране на симпозиуми, конференции и семинари за инвестиционно обучение в
сфери от общ интерес с цел популяризиране
на инвестициите и подобряване на осведомеността и уменията на инвеститорите от
двете страни;
i. Спомагане за извънсъдебно разрешаване
на инвестиционни спорове, възникващи между
инвеститори и държавата, в най-кратък срок;
j. Спомагане за придвижването на инвеститори между двете държави и предоставяне
на помощ при получаване на виза, както и
на необходимите разрешения за пребиваване
и работа, за дейността на инвеститора според
законовата рамка;
k. Обмяна на технически експерти, възможности за обучение и ноу-хау;
l. Да извършват всички разумни усилия за
взаимодействие в рамките на Меморандума
и да използват всякакви налични средства
за комуникация, които Страните считат за
необходими;
m. Да се работи в сътрудничество за развитието на устойчивата икономика и да се
сътрудничи в случай на проекти и програми,
свързани с публично-частно партньорство, които могат да са ползотворни и за двете страни.
2. С ъвместната работна група ще осведоми
съответните органи за предложени и
одобрени планове, които са договорени
и са в полза на някоя от страните.
3. С ъвместната работна група ще разгледа
в първото си заседание приоритетните
сектори на двете страни и общите възможности за инвестиции.
4. С ъвместната работна група ще анализира резултатите от сътрудничеството в
рамката на настоящия Меморандум и
ще обменя информация за резултатите
от съвместни дейности, за да създаде и
предостави препоръки за развитие на
сътрудничеството между страните.
Член 3
Място на събранията
Събранията на ИБСРГ ще се провеждат
ежегодно в Техеран и/или София на ротационен принцип, за предпочитане съвпадащи
със събранията на Съвместната комисия за
икономическо сътрудничество на двете страни.
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Член 4
Разходи
Освен при наличието на друга уговорка
между страните, всяка страна ще поеме разходите по участие в установени мерки според
настоящия Меморандум за разбирателство.
Вътрешнологистични разходи, с изключение
на пътните и квартирни разходи, свързани с
ежегодните събрания, се поемат от страната
домакин.
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и английски език, с еднаква правна сила, в гр.
Техеран на 11 юли 2016 г., което съответства
на 21 Тир 1395 г. по мюсюлманския слънчев
календар. В случай на различия в тълкуването
меродавен е текстът на английски език.
За Българската агенция
за инвестиции:
Любен Петров,
заместник-министър
на икономиката на
Република България

Член 5
Задължения и конфиденциалност
1. В
 заимодействието според рамката на
настоящия Меморандум не задължава
страните да обменят информация със
забранен или ограничен достъп съгласно
законодателството на някоя от страните.
2. В сички данни и/или всяка информация,
предоставена от страните, са собственост
на предоставящата страна и може да бъде
използвана само за нетърговски цели.
Такава информация е конфиденциална
освен при наличието на друга уговорка
между страните.
Член 6
Разрешаване на спорове
Въпроси, свързани с т ълк у ването или
изпълнението на настоящия Меморандум,
ще се разрешават чрез преговори меж ду
компетентните органи на страните и по дипломатически път.
Член 7
Изменения
Настоящият Меморандум може да бъде
изменян само чрез отправено писмено искане
на някоя от страните и с писмено съгласие на
другата страна. Измененията следва да бъдат
в писмена форма и влизат в сила от датата
на подписването им от двете страни.
Член 8
Влизане в сила и прекратяване
1. Н
 астоящият Меморандум влиза в сила
от датата на подписването.
2. С рокът на Меморандума е 2 години,
като действието му автоматично се продължава, докато някоя от страните не
подаде известие в писмен вид до другата
страна за неговото прекратяване. В такъв
случай Меморандумът ще се счита за
прекратен 6 месеца след постъпване на
гореупоменатото известие.
Настоящият Меморандум, състоящ се от
Преамбюл и 8 члена, беше съставен и подписан
в два оригинални еднообразни екземпляра,
всеки един от които на български, персийски
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За Организацията за
инвестиции,
икономическа
и техническа
помощ на Иран:
Мохаммад Хазаи,
заместник-министър
и президент на
Организацията за
инвестиции,
икономическа и
техническа помощ
на Иран

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването
на горските територии (обн., ДВ, бр. 11 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 14а, ал. 1, т. 2 думите „последните
3 календарни месеца“ се заменят с „последния
календарен месец“.
§ 2. В чл. 14б, ал. 4 думите „с документите
по чл. 58, ал. 2 и“ се заменят с предлога „със“.
§ 3. В чл. 14в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При измерен коефициент на плътност
за асортиментите по ал. 4, по-нисък от определения в приложение № 7, се съставя и
подписва протокол от комисия, като:
1. за дървесина, добита от горски територии – държавна собственост, предоставени за
управление на държавното горско/държавното
ловно стопанство, комисията се определя от
директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ; в състава є задължително
се включва директор или заместник-директор
на държавното горско/държавното ловно
стопанство;
2. за дървесина, добита от горски територии – общинска собственост, и дървесина,
добита извън горски територии, комисията се
определя от кмета на съответната община; в
случаите, когато е създадена общинска горска
структура, в състава на комисията се включва
ръководителят є;
3. за дървесина, добита от горск и територии – предоставени за управление на
учебно-опитните горски стопанства (УОГС),
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комисията се определя от ректора на Лесотех
ническия университет; в състава на комисията задължително се включва директор или
заместник-директор на УОГС;
4. за дървесина, добита от горски територии – собственост на горски сдружения,
комиси ята се определ я от у правл яващи я
сдружението;
5. извън случаите по т. 1 – 4, комисията е
с участието на собственика на горската територия или упълномощен негов представител.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) Протоколът по ал. 6 се съхранява в
досието на насаждението.“
3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 4. Член 15б се изменя така:
„Чл. 15б. (1) Превозният билет се издава
чрез интернет информационната система на
ИАГ по ред и при условия, определени със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага за:
1. превозните билети по чл. 211, ал. 1 ЗГ;
2. превозните билети по чл. 211, ал. 3 ЗГ;
3. превозните билети по чл. 211, ал. 4 ЗГ.“
§ 5. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Опазването на горски територии
се осъществява от лица с лесовъдско образование с изключение на случаите по чл. 194 ЗГ.
(2) Действията по предотвратяване на нарушенията в горски територии се извършват
от лицата по ал. 1 и включват:
1. извършване на проверки по спазване
на Закона за горите и подзаконовите актове
съобразно правомощията им;
2. периодично присъствие и обхождане на
териториите;
3. засилено присъствие в районите с концентрация на нарушения;
4. събиране, анализ и обмен на информация със заинтересованите лица и институции, свързана с местата, времето, начините
на извършване на нарушенията и техните
извършители;
5. разяснителна и информационна дейност
относно нормативната уредба, състоянието и
проблемите по опазване на горските територии;
6. изготвяне и представяне пред съответния работодател на писмени доклади и други
документи за констатациите и обстановката
във връзка с дейността.
(3) Поверената за опазване горска територия и организацията на работа на лицата
по ал. 1 се определят с договор, длъжностна
характеристика и/или заповед.
(4) Копи я от док у ментите по а л. 3 се
представят в 7-дневен срок от издаването им
в съответната РДГ, придружени със списък,
съдържащ имената и телефоните на лицата
по ал. 1.
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(5) Възложителите уведомяват писмено
съответната РДГ за сключените договори по
чл. 188, ал. 2 и 3, чл. 194 и 195 ЗГ в 7-дневен
срок от датата на сключване на договора. Към
уведомлението се прилага списък, съдържащ
имената и телефоните на наетите лица, както
и документ за квалификацията им.“
§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешителното за достъп до насаждения, в които се извършва добив на дървесина,
или до горски разсадници се дава в писмена
форма от лицето, стопанисващо съответната
територия, в т. ч. собственика на територията; лицето, издало позволителното за сеч,
или регистрирания лесовъд, на чието име е
издадено позволителното за сеч.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Позволително за закупуване на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от
Наредбата за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, приета с ПМС № 316 от 2011 г., от
дадено насаждение се счита за писмено разрешително за достъп до същото за посоченото
в него физическо лице. Издадените по този
ред писмени документи се считат за валидни
от момента на издаването им до посочения в
тях срок за сеч и извоз, като не се прилагат
разпоредбите на ал. 3 – 6.“
§ 7. В чл. 68, ал. 1 думите „констативния
протокол по чл. 51б, ал. 2“ се заменят с „поз
волителното за сеч по чл. 51б, ал. 6“.
§ 8. В приложение № 7 към чл. 14в се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на приложение № 7
към чл. 14в, ал. 6 думите „Минимални коефициенти“ се заменят с „Коефициенти“.
2. Създава се т. 3:
„3. Технологична дървесина с дължина
над 2 метра:
– иглолистна дървесина – 0,62;
– широколистна дървесина – 0,57.“
§ 9. Досегашното приложение № 8 към
чл. 14в, ал. 7 става приложение № 8 към
чл. 14в, ал. 8.
§ 10. Досегашното приложение № 9 към
чл. 14в, ал. 8 става приложение № 9 към
чл. 14в, ал. 9.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 11. Разпоредбата на чл. 15б, ал. 2 влиза
в сила:
1. в едномесечен срок от обнародването на
наредбата в „Държавен вестник“ – за превозните билети по т. 1;
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от 1.01.2017 г. – за превозните билети
2;
от 1.06.2017 г. – за превозните билети
3.
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8
от 11 август 2016 г.

за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се приема държавният образователен стандарт за информацията
и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт за
информацията и документите урежда:
1. видовете документи в системата на
предучилищното и училищното образование;
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
3. условията и реда за водене на информационни регистри;
4. условията и реда за приемане, отчитане
и унищожаване на документи с фабрична
номерация;
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.
(3) Държавният образователен стандарт
определя условията и реда за воденето на
националната електронна информационна
система за предучилищното и училищното
образование (НЕИСПУО).
Чл. 2. (1) Дейностите по управление на
информацията и задължителните документи
се осъществяват при спазване на тази наредба,
която се изпълнява от всички институции в
системата на предучилищното и училищното
образование, наричани по-нататък „институции“.
(2) Държавният образователен стандарт
по чл. 1, ал. 1 се прилага и от институциите
за професионално обучение по отношение на
документите за завършване, удостоверяване
и признаване на професионално обучение на
лица, навършили 16 години.
Чл. 3. Министерството на образованието
и науката (МОН) организира воденето на
НЕИСПУО и поддържа електронен архив на
информацията и документите в електронен
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формат в системата на предучилищното и
училищното образование, който се организира
чрез електронни информационни модули и
регистри в НЕИСПУО.
Чл. 4. (1) Информацията и документите в
системата на предучилищното и училищното
образование се отнасят за:
1. институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
2. дейността на всяка институция в системата на предучилищното и училищното
образование;
3. децата, учениците и лицата, включени
в обучения по чл. 169 и 170 от Закона за
предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
(2) С тази наредба се урежда и съдържанието на документите за удостоверяване на
завършено обучение, организирано в чужбина
от организации или институции по чл. 297,
ал. 1 ЗПУО.
Чл. 5. Документите, издавани или водени
от институциите, се попълват на български
книжовен език с изключение на:
1. темата на урока по чужд език и по учебен
предмет, изучаван на чужд език;
2. документите по чл. 133, ал. 3 ЗПУО.
Г л а в а

в т о р а

ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 6. Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в
системата на предучилищното и училищното
образование се извършва чрез НЕИСПУО.
Чл. 7. Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование се състои от електронни
модули и интегрирани с тях регистри:
1. модул „Институции“ съдържа информация, описана в приложение № 1, и Регистър на
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование съгласно чл. 345,
ал. 1 ЗПУО;
2. мод ул „Док у менти за дейност та на
институцията“ съдържа електронни раздели
съгласно приложение № 2;
3. модул „Деца и ученици“ съдържа лични
образователни дела на децата и учениците с
информация, описана в приложение № 3, и
Регистър на документите за завършено основно
образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.
Чл. 8. Модулите по чл. 7, т. 1, 2 и 3 и регистърът по чл. 7, т. 3 се водят и използват
при условията и по реда на тази глава, а
регистърът по чл. 7, т. 1 – при условията и
по реда на наредбата по чл. 345, ал. 2 ЗПУО.
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Чл. 9. (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите по чл. 7
се осъществява в институцията.
(2) Информацията по ал. 1 се подава към
НЕИСПУО, подписана с електронен подпис
от директора на институцията, по график за
съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.
(3) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и други
информационни продукти, интегрирани с
нея и обслужващи определени дейности или
процеси в образованието.
Чл. 10. (1) След приключване на учебната
година в институцията се архивира информацията за дейността за съответната учебна
година и се съхранява на електронен носител.
(2) Институциите и МОН съхраняват информацията по ал. 1 при спазване на посочените срокове в приложение № 2, при което се
прилага съответно Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и документи
на хартиен носител в администрациите, приета
с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.).
Чл. 11. (1) Ползването на информацията
в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен
или публичен достъп.
(2) Видът и обхватът на информацията,
достъпна чрез служебен или публичен достъп, се определя със заповед на министъра
на образованието и науката.
(3) Служебният достъп осигурява дейността
на институциите, на МОН, на неговите административни структури, на Националния
инспекторат по образованието (НИО) и на
съответните първостепенни разпоредители
с бюджет.
(4) Публи чни я т дос т ъп осиг у рява информираност на гражданите, юридическите
лица и държавните органи по отношение на
системата на предучилищното и училищното
образование и се осъществява чрез интернет
страницата на МОН при спазване на Закона за
защита на личните данни и Закона за достъп
до обществена информация.
Чл. 12. Информацията в НЕИСПУО се
събира, съхранява и ползва от длъжностни
лица, определени със заповед на директора на
институцията, на министъра на образованието
и науката, на ръководителя на административната структура към МОН, на директора
на НИО или на ръководителя на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет.
Раздел II
Информация за дейността на институциите
Чл. 13. (1) Информацията за дейността на
институцията се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като списък-образец,
който служи за отразяване на информация за
институцията, организацията на образовател-
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ния процес за учебната година и установяване
на съответствието є с нормативната уредба в
системата на предучилищното и училищното образование. Списък-образецът съдържа
информацията, посочена в приложение № 1.
(2) Списък-образецът за учебната година
се изготвя и утвърждава:
1. Списък-образец № 1 за училищата – подаване на данните към НЕИСПУО до 30
септември и утвърждаване до 5 октомври;
2. Списък-образец № 2 за детските градини – подаване на данните към НЕИСПУО до
30 септември и утвърждаване до 5 октомври;
3. Списък-образец № 3 за центровете за
подкрепа за личностно развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа,
Националния дворец на децата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – подаване на
данните към НЕИСПУО до 15 октомври и
утвърждаване до 20 октомври.
(3) Списък-образецът:
1. се изготвя и утвърждава от директора
след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието (РУО) – за
институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет, и за частните детски градини
и училища;
2. се изготвя от директора и се утвърждава от началника на РУО след съгласуване с
първостепенния разпоредител с бюджет – за
институциите, които не прилагат системата
на делегиран бюджет.
(4) Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната
дейност, броя на паралелките/групите или с
промени в персонала, се:
1. утвърждава от директора след съгласуване
с началника на РУО – за институциите, които
прилагат системата на делегиран бюджет;
2. подава от директора и се утвърждава от
РУО след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджет – за институциите, които
не прилагат системата на делегиран бюджет.
(5) Данните за списък-образеца или за
промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с
подпис на директора и счетоводителя.
(6) Данните за всяка промяна по ал. 4 се
въвеждат от директора в НЕИСПУО от 1-во
до 5-о число на месеца, следващ утвърдената
промяна.
(7) След съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, на данните в списък-образеца
от НЕИСПУО се генерира удостоверение за
подадените данни, което се съхранява в институцията в срок 5 години.
(8) Информацията и дейностите по ал. 3 – 6
се извършват и удостоверяват с електронен
подпис.
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Чл. 14. (1) Списък-образец № 1 за дейността
в училище е предназначен за всички видове
училища.
(2) Към Списък-образец № 1 се прилагат:
документи за вида, наименованието и местонахожението на институцията в случаите,
в които е настъпила промяна през предшестващия период; училищни учебни планове;
учебни програми, утвърдени от директора;
годишен план; информация за организацията
на учебния ден.
Чл. 15. (1) Списък-образец № 2 за дейността в детската градина е предназначен за
детските градини.
(2) Към Списък-образец № 2 се прилагат:
документи за наименованието и местонахождението на детската градина в случаите,
в които е настъпила промяна през предшестващия период; годишен план; програмна
система; информация за организацията на
учебния ден.
Чл. 16. (1) Списък-образец № 3 за дейността
за подкрепа за личностно развитие е предназначен за центровете за подкрепа за личностно
развитие, вкл. центровете за специална образователна подкрепа, Националния дворец на
децата и регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование.
(2) Към Списък-образец № 3 се прилагат:
документи за вида, наименованието и местонахождението на институцията в случаите,
в които е настъпила промяна през предшестващия период; план за обучение – за центровете за подкрепа за личностно развитие и
за Националния дворец на децата.
Раздел III
Информация за децата и учениците
Чл. 17. Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела
в модул „Деца и ученици“ от НЕИСПУО.
Чл. 18. Личното образователно дело е
електронна партида за всяко дете/ученик,
която съдържа информацията, определена в
приложение № 3.
Чл. 19. (1) Личното образователно дело се
създава при постъпване на детето или ученика
в системата на задължителното предучилищно
и училищно образование и се води до:
1. завършване на средно образование, или
2. отписване от училище.
(2) Личното образователно дело се съхранява в НЕИСПУО и достъп до него се предоставя
на институцията, в която се обучава детето
или ученикът през съответната учебна година.
(3) При преместване на дете или ученик в
учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя
в 10-дневен срок от датата на постъпване в
приемащата институция.
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Чл. 20. Директорът на институцията организира и контролира воденето на личното
образователно дело за всяко дете/ученик,
като осигурява:
1. попълване на данните за всяка учебна
година съобразно графика по чл. 9, ал. 2;
2. приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след преместване, завършване или отписване на детето/
ученика и удостоверява с електронен подпис
коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е обучавал
в съответната институция;
3. разпечатване на личното образователно
дело на хартиен носител в съответствие с
изискванията по чл. 40;
4. съхраняване на личното образователно
дело на електронен и на хартиен носител в институцията със срок не по-малък от 50 години.
Чл. 21. Информаци ята, необходима за
издаване на документи за завършване, удостоверяване и признаване на професионално
обучение на лицата, навършили 16 години,
в институциите за професионално обучение
се използва и съхранява по ред, определен
с наредбата по чл. 17в, ал. 2 от Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО).
Г л а в а

т р е т а

ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 22. (1) Създаването, отпечатването и
разпространяването на документите в системата на предучилищното и училищното
образование се организира от министъра на
образованието и науката.
(2) Съдържанието на образците на документите се утвърждава от министъра на
образованието и науката.
Чл. 23. (1) Документите в системата на
предучилищното и училищното образование
се издават, водят и съхраняват в електронен
и/или хартиен вид.
(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при
спазване на Закона за Националния архивен
фонд и Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските
институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г.
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.).
(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни
документи и документи на хартиен носител
в администрациите.
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Чл. 24. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование притежават обикновен собствен печат.
Регионалните управления на образованието
и училищата, с изключение на началните,
частните и духовните училища, притежават
и печат с изображение на държавния герб.
(2) Печатът с изображение на държавния
герб се полага върху документите, определени в чл. 34, ал. 2 и 3 ЗПУО, с изключение
на документите по ал. 2, т. 3 и 6 и техните
приложения и дубликати, издавани от частните центрове за професионално обучение,
българските центрове с чуждестранно участие
и чуждестранните центрове за професионално
обучение, върху които се полага обикновен
собствен печат.
(3) Печат с изображение на държавния
герб върху документите по ал. 2, издавани от
частните училища и от духовните училища,
се полага в РУО.
(4) Началникът на РУО определя със заповед
служител – пълномощник, който полага печата
по ал. 3, след като е установил съответствие
на документите с приложимите изисквания
на държавните образователни стандарти по
чл. 22, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 ЗПУО.
(5) Когато констатира несъответствие на
док у ментите с прилож имите изиск вани я,
пълномощникът отказва полагане на печата
по ал. 3. Отказът се мотивира писмено от
пълномощника и се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(6) След полагането на печата по ал. 3
документът се регистрира от пълномощника
в съответната регистрационна книга съгласно
приложение № 2, която се води в РУО.
(7) При ползването, отчетността и контрола
над печатите се прилага Указ № 612 от 1965 г.
за печатите (ДВ, бр. 69 от 1965 г.).
Чл. 25. (1) При преобразуване или закриване на институция или професионален колеж
в заповедта за преобразуване/закриване се
определят условията и редът за съхраняване
на задължителната документация.
(2) При закриване на институция документите с дългосрочно справочно значение
на закритата институция се съхраняват до
изтичане на определените им срокове в приемащата институция, а документите, обект
на Националния архивен фонд, се предават в
съответното териториално звено на Държавна
агенция „Архиви“.
Раздел II
Документи за дейността на институциите
Чл. 26. Документите за дейността на институцията се отнасят до административния
и образователния процес в нея и отразяват
информацията в модул „Документи за дейността на институцията“ от НЕИСПУО.
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Чл. 27. Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на
водене на документите за дейността на институциите са определени в приложение № 2.
Чл. 28. За специфичните цели и изисквания на образователния процес в училищата
по чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 ЗПУО може да се
използват допълнителни дневници с реквизити, утвърдени съответно от министъра на
физическото възпитание и спорта и от министъра на културата.
Раздел III
Документи за децата и учениците
Чл. 29. Документите за децата и учениците
отразяват записване, преместване, смяна на
формата на обучение, отсъствия, резултатите от
обучението, завършен клас, етап или степен на
образование и професионална квалификация.
Чл. 30. Институциите в системата на пред
училищното и училищното образование може
да провеждат обучение и да издават съответните документи за:
1. завършено предучилищно образование,
завършен клас, етап или степен на училищното
образование в съответствие с изискванията
на ЗПУО;
2. професионална квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО.
Чл. 31. Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити на документите за децата и учениците
са определени в приложение № 4.
Раздел IV
Други документи
Чл. 32. Регионалните управления на образованието издават документи за признаване
на завършен клас от средната степен на образование, периоди на училищно обучение
или степени на образование и професионална
квалификация по документи, издадени от
Европейските училища и училища на чужди
държави съгласно приложение № 4.
Чл. 33. Министерството на образованието
и науката издава за значими постижения на
ученици:
1. национална диплома;
2. у дост оверение за п рисъдено звание
„лауреат“;
3. служебна бележка за постигнати отлични
резултати от национален кръг на олимпиада.
Чл. 34. Национална диплома се издава на
ученици в годината на завършване на средното
образование на основание заповед за съответната година на министъра на образованието и
науката за постигнат общ отличен успех 6,00
и значими постижения в областта на спорта,
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изкуството, науката, техниката и културата.
Националната диплома е почетно отличие и
има морална стойност.
Чл. 35. (1) Удостоверение за присъдено
звание „лауреат“ на национална олимпиада се
издава във връзка с § 2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти
във висшите училища на Република България,
приета с ПМС № 79 от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от
2000 г.) на учениците, получили оценка отличен 6,00 на националния кръг на олимпиадата, проведен в съответствие с изискванията,
утвърдени от министъра на образованието и
науката за провеждане на училищните олимпиади през съответната учебна година.
(2) Удостоверението за присъдено звание
„лауреат“ се издава за конкретна учебна година само на ученици, които завършват средно
образование в годината на провеждането на
съответната национална олимпиада.
Чл. 36. Служебна бележка за постигнати
отлични резултати (от 5,50 до 6,00) от национален кръг на олимпиада се издава на ученици, които завършват средно образование
в годината на провеждането на съответната
национална олимпиада.
Раздел V
Общи изисквания към попълването, воденето
и издаването на документите
Чл. 37. Документите, издавани или водени
от институциите, се създават, попълват и водят
или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на тази наредба.
Чл. 38. Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща
експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона
за Националния архивен фонд.
Чл. 39. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ:
1. длъжностното лице, което изготвя/води
документа;
2. мястото на съхранение на документа до
приключването му;
3. ред ът за п реда ва не, съх ра н ява не и
използване в архива на институцията след
приключване на документа.
Чл. 40. Документите, които се попълват
по образец в електронен вид, се разпечатват,
като длъжностните лица, определени да ги
водят, и директорът подписват края на всяка
страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват
и подпечатват.
Чл. 41. (1) Книгите и дневниците по приложение № 2 се прошнуроват. Когато книгата
(дневникът) не е номерирана фабрично, тя се
номерира на ръка със син химикал в горния
десен ъгъл на листа.
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(2) На титулната страница на книгите се
отбелязват датите на тяхното започване и
приключване.
(3) Номерацията на заповедите, решенията,
протоколите, регистрираните документи и др.
в книгите започва с № 1 в началото на всяка
учебна година.
(4) Срокът за съхранение на книгите и
дневниците се отчита от датата на приключването им.
(5) Документите на групата/паралелката се
водят от учителите, преподаващи в групата/
паралелката, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.
Чл. 42. (1) При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на
последните данни празните редове/страници
се унищожават със знак „Z“.
(2) Протоколите за изпитите се номерират
по реда на предаването им за съхранение в
класьор за съответната изпитна сесия.
Чл. 43. (1) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1, могат да се попълват на
ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично
отпечатани или вписани с химикал текстове
и цифри. Допуснати грешки при попълване на
документите се коригират с червен химикал.
(2) При отстраняване на допусната грешка
в документите по ал. 1 длъжностното лице,
допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст
(оценка), като вписва в близост верния текст
(оценка), фамилията си и полага подписа си,
под който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията.
Чл. 44. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и дубликати
се попълват на компютър, а в непопълнените
редове се отпечатват тирета. Те се попълват без
използване на съкращения, подписват се със
син химикал и се удостоверяват със син печат.
(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се
прави изтриване на фабрично отпечатани и
попълнени на компютър текстове и цифри.
(3) Всички удостоверения, свидетелства и
дипломи и техните приложения и дубликати
се издават на бланка-оригинал.
(4) Дубликат на документ, за който няма
специален образец, се издава върху бланка
на оригиналния, като в горния десен ъгъл на
първа страница се отпечатва с главни букви
„ДУБЛИК АТ“.
(5) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират
в регистрационни книги съгласно приложение № 2.
(6) След регистрирането им дипломите и
приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и дубликатите, които са обект
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на Регистъра за документите за завършено
основно образование, средно образование и/
или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни
данни и сканирани изображения.
(7) Документи с фабрична номерация се
унищожават по реда на чл. 53, в случай че
са дефектни, сгрешени при попълването им
или са негодни за ползване.
(8) Документите извън посочените в ал. 1,
които се издават на децата или учениците, за
да удостоверят факти с правно значение за
тях, се попълват на компютър.
Чл. 45. (1) Дубликат на удостоверение,
свидетелство или диплома се издава от директора/началника на РУО, издал оригиналния
документ.
(2) Дубликатът се издава по заявление на
заинтересованото лице, в случай че документът
по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден
за ползване.
(3) Дубликатът се издава при наличие на
документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
(4) В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото
лице подава заявление до институцията, където
се съхранява задължителната документация.
(5) Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава
от институция, определена от началника на
РУО, въз основа на документи, съхранявани
в държавния архив.
(6) В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 46. (1) По искане на лице, което изт ърпява наказание лишаване от свобода,
се издава удостоверение за завършен клас,
удостоверение за начален етап на основно
образование или свидетелство за основно
образование, съответно техни дубликати.
Искането се отправя до директора на училището, където лицето се е обучавало, чрез
директора на училището към мястото за
лишаване от свобода или чрез началника на
затвора/поправителния дом.
(2) При регистриране на издадения документ по ал. 1 в съответната регистрационна
книга в колоната за подпис се отбелязват
изходящият номер и датата на писмото, с
което док у мент ът е изпратен на лицето,
направило искането.
(3) Директорът на училището към мястото
за лишаване от свобода или началникът на
затвора/поправителния дом уведомява писмено директора на училището, издал документа,
за неговото полу чаване от лицето, което
изтърпява наказание лишаване от свобода.
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Чл. 47. В дипломите, свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, издавани
на членовете на семействата на служители
в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация
със седалище на територията на Република
България, на мястото за попълване на личен
номер на чужденец се попълва номерът от
съответния документ за самоличност, издаден
съгласно Закона за българските документи
за самоличност.
Чл. 48. Снимките за документи, в които
това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на
възрастта на притежателя към момента на
издаване на документа. Снимките следва да
отговарят на изискванията на приложение № 5
към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на
българските лични документи, приет с ПМС
№ 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху
снимката се поставя печат на институцията,
издала документа.
Чл. 49. Удостоверението за преместване
на дете/ученик се регистрира в Дневника за
входяща и изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено, и копие от
него се съхранява в класьор към дневника.
Удостоверението се съхранява в приемащата
институция.
Чл. 50. Удостоверенията, свидетелствата,
дипломите, справките, служебните бележки,
ученическите лични карти, бележниците за
кореспонденци я, у ченическ ите и дру гите
индивидуални документи, както и техните
дубликати се съхраняват от лицето, на което
са издадени.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ
Чл. 51. (1) Документите от задължителната
документация, в които фабрично са отпечатани серия и номер, са документи с фабрична
номерация.
(2) Всяко приемане и предаване на документите по ал. 1 се извършва с двустранно
подписан приемно-предавателен протокол за
документи с фабрична номерация съгласно
образец (приложение № 5).
(3) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири
екземпляра – за приемащата, за предаващата
институция, за РУО и за МОН. В 10-дневен
срок от изготвянето на протокола предаващата институция представя в МОН екземпляр,
предназначен за него, а приемащата – в РУО.
(4) Със заповед на директора на съответната институция, на началника на РУО и на
министъра на образованието и науката се
определя мястото на съхранение на прием-
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но-предавателния протокол за документи с
фабрична номерация. Срокът на съхранение
е 50 години.
Чл. 52. (1) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с Отчет на документите с фабрична номерация (приложение
№ 6), изготвен в два екземпляра, от комисия,
определена със заповед на директора на институцията.
(2) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола по
чл. 53, ал. 2 се представя от училището в РУО.
(3) Със заповеди на директора на институцията и началника на РУО се определя
мястото на съхранение на отчета и протокола
по ал. 2. Срокът на съхранение е 50 години.
Чл. 53. (1) Документи с фабрична номерация, които са дефектни, сгрешени при
попълването им или са негодни за ползване,
както и остатъкът неизползвани бланки (без
дубликатите) се унищожават от комисията
по чл. 52, ал. 1.
(2) За подлежащите на унищожаване документи комисията съставя протокол за унищожени документи с фабрична номерация. В
протокола се вписват видът на документите,
които подлежат на унищожаване, и количеството им.
(3) Унищожаването се извършва, като
се изрязват отпечатаните серия и фабричен
номер от бланките на документите и се залепват върху протокола и върху всеки залепен
номер се поставя печатът на институцията.
Залепените номера са неразделна част от
протокола, а останалата част от бланките
се унищожава.
(4) Комисията подписва протокола и го
предава на директора на институцията.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 54. (1) Създаването, утвърждаването,
актуализирането и издаването на документите
в системата на предучилищното и училищното
образование се организира от министъра на
образованието и науката.
(2) Комисия, определена със заповед на
министъра на образованието и науката:
1. съставя списък на документи от задължителната документация за системата на
предучилищното и училищното образование,
които се издават от МОН за началото или за
края на съответната учебна година;
2. разработва проект на формуляр на заявка
за доставка на документи в съответствие със
списъците по т. 1;
3. разработва проекти на образци на задължителните документи;
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4. определя основните реквизити на всички
образци на документи;
5. актуализира документите в съответствие
с измененията в юридическите актове за
системата на предучилищното и училищното
образование;
6. разработва образци на актуализирани
документи.
(3) Министърът на образованието и на
уката утвърждава списъците, формулярите
на заявките, образците по ал. 2.
Чл. 55. Министерството на образованието
и науката притежава изключителното право
на ползване на графичното оформление на
документите в системата на предучилищното
и училищното образование, които издава.
Чл. 56. (1) За заявяване на задължителните
документи от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
министърът утвърждава формуляр на заявка
за задължителната документация за началото
или края на учебната година.
(2) Заявяването на документите се извършва от директора на институцията. Екземпляр
от заявката по ал. 1, който се предава в Министерството на образованието и науката, е
предназначен за изпълнителя по договор за
отпечатване и разпространение на задължителните документи.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба институции
за професионално обучение са професионалните колежи и центровете за професионално
обучение.
§ 2. Печат с изображение на държавния
герб върху документите по чл. 34, ал. 2 ЗПУО,
издавани от Американския колеж – София, се
полага в съответното регионално управление
на образованието по реда на чл. 24, ал. 4.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Министерството на образованието и
науката осигурява създаването и внедряването
на всички електронни продукти, необходими
за функционирането на НЕИСПУО, до края
на 2020 г.
§ 4. Министерството на образованието и
науката осигурява създаването и внедряването
на електронните раздели от модул „Документи
за дейността на институцията“ от НЕИСПУО,
необходими за водене в електронен вид на
дневниците, описани в приложение № 2, от
учебната 2018/2019 г.
§ 5. До внедряване на съответния електронен раздел от модулите „Документи за
дейността на институцията“ и „Деца и ученици“ от НЕИСПУО документите, описани
в приложение № 2, се водят и използват на
хартиен носител.
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§ 6. Действащият към момента на влизане в
сила на тази наредба Модул за онлайн събиране
и обработка на данните от Списък-образец № 1,
Списък-образец № 2 и Списък-образец № 1а и
онлайн съгласуване от регионалните инспекто
рати по образованието от Информационната
система на образованието се преобразува в
Модул „Институции“ от НЕИСПУО.
§ 7. До внедряване на съответния регистър
от НЕИСПУО регистрите по чл. 7, т. 1 и 3 се
водят по досегашния ред в информационната
система на образованието.
§ 8. (1) Учениците по § 24, ал. 3 ЗПУО,
които придобиват основно образование след
успешно завършен VІІ клас, получават свидетелство за основно образование на бланка
с фабрична номераци я, с номенк лат у рен
№ 3-30.7, със следните реквизити:
1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на ученика;
серия, номер; форма на обучение; годишни
оценки по изучаваните учебни предмети от
обучението в задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка
в VII клас;
2. подпис на директор на училището, печат
с изображение на държавния герб.
(2) Учениците по § 24, ал. 2 ЗПУО, които
придобиват основно образование след успешно
завършен VІІI клас през учебната 2016/2017 г.,
получават свидетелство за основно образование на бланка с фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30.8, със следните реквизити:
1. съдържание: данни за институцията,
издаваща документа; лични данни на ученика; серия, номер; форма на обучение; общ
успех; годишни оценки по изучаваните учебни
предмети от обучението в задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема
подготовка в VIII клас;
2. подпис на директор на училището, печат
с изображение на държавния герб.
(3) Учениците по § 24, ал. 5 ЗПУО, които
придобиват средно образование при условията
и по реда на чл. 24 от отменения Закон за
народната просвета, получават диплома за
средно образование (номенклатурен номер
3-34) съгласно държавното образователно
изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон
за народната просвета.
§ 9. (1) Ученици, завършили последен
гимназиален клас при условията и по реда
на отменения Закон за народната просвета,
но неположили държавни зрелостни изпити,
получават удостоверение за завършен гимназиален етап с номенклатурен номер 3-22
или дубликат на удостоверение за завършен
гимназиален етап с номенклатурен номер
3-22а и приложение към тях с номенклатурен
номер 3-22.1.
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(2) Ученици, завършили последен гимназиален клас при условията и по реда на
отменения Закон за народната просвета, но
неположили държавни зрелостни изпити, след
успешното им полагане получават диплома за
средно образование с номенклатурен номер
3-34 и приложение към нея с номенклатурен
номер 3-34.1.
§ 10. Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003 г., но
неположили зрелостни изпити и/или държавни
изпити за професионална квалификация, след
успешното им полагане получават диплома
за средно образование с номенклатурен номер 3-42.
§ 11. Водените до влизане в сила на тази
наредба документи се съхраняват по реда
на държавното образователно изискване по
чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната
просвета.
§ 12. Задължителните документи на закритите/преобразуваните болнични училища и на
преобразуваните помощни училища се съхраняват в съответното регионално управление
на образованието или в училище, определено
от началника на регионалното управление на
образованието.
§ 13. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 10
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ и отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за
системата на народната просвета (ДВ, бр. 41
от 2003 г.).
Министър:
Меглена Кунева
Приложение № 1
към чл. 7, т. 1
Информация за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
I. Списък-образец № 1 съдържа следната информаци я за организиране на дейност та за
учебната година:
1. Раздел I – „Данни за училището“: наименование, местонахождение; данни за контакт;
БУЛСТАТ/ЕИК; година на създаване; акт за
създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни
за Обществения съвет.
2. Раздел II – „Данни за паралелката/групата“: клас/група, брой ученици и вид на паралелката/групата, списък на учениците в паралелката/групата; изучаван профил/професия/
специалност; форма и срок на обучение; брой
ученици, повтарящи класа; пътуващи ученици
и ученици със специални образователни потребности.
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3. Раздел III – „Учебен план за текущата
учебна година“: име на учебния предмет/модул; клас/група, в които се преподава; раздел
от учебния план, по който се изучава предметът/модулът; брой учебни седмици и часове
седмично; общо учебни часове за предмета;
задължителна норма за преподавателска заетост;
необходим брой щатни места за преподаване
на предмета; брой назначени преподаватели
на щатно място, формирано от учебни часове
по този учебен предмет/модул; остатък брой
учебни часове.
4. Раздел IV – „Педагогически специалисти/
непедагогически персонал“: данни за педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
длъжност и щатно място, на което е назначен;
трудов стаж; данни за назначаване; данни за
образованието и квалификацията; данни за задължителната норма преподавателска заетост.
5. Раздел V – „Данни за учениците“: данни
за у ченика; к лас/група, в които се обу чава
през текущата учебна година; форма на обучение; данни за записване и/или преместване в
друго училище; данни за завършена степен на
образование.
6. Раздел VI – „Проектна дейност и други
дейности извън графика на редовните учебни
занятия“: вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области,
информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати,
международна мобилност.
7. Раздел VII – „Физическа среда“: сграден
фонд на институцията и нейните филиали; данни
за помещенията; данни за учебно-техническите
средства; данни за компютърното оборудване в
институцията.
II. Списък-образец № 2 съд ържа следната
информация за организиране на дейността в
детската градина за учебната година:
1. Раздел I – „Данни за детските градини“: наименование, местонахождение на институцията;
категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; година на
създаване; акт за създаване или преобразуване;
начин на финансиране; утвърдена численост на
персонала; данни за Обществения съвет; данни
за филиалите на институцията.
2. Раздел II – „Данни за групата“: име и вид
на групата; брой на децата по възраст в групата;
брой места в групата; брой деца със специални
образователни потребности.
3. Раздел III – „Образователна дейност“: описание на педагогическите ситуации; брой часове
седмично и годишно за всяка група.
4. Раздел IV – „Педагогически специалисти/
непедагогически персонал“: лични данни за
педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (ЕГН, име, презиме, фамилия,
местоживеене, данни за контакт); длъжност и
щатно място, на което е назначен; трудов стаж;
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данни за назначаване в институцията; данни
за образованието и квалификацията; данни за
задължителната норма преподавателска заетост.
5. Раздел V – „Данни за децата“: данни за
детето; група за текущата учебна година; данни за записване и/или преместване в друга
институция.
6. Раздел VI – „Проектна дейност и други
дейности извън графика на редовните учебни
занятия“: вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области,
информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати,
международна мобилност.
7. Раздел VII – „Физическа среда“: сграден
фонд на институцията и нейните филиали; данни
за помещенията; данни за учебно-техническите
средства; данни за компютърното оборудване в
институцията.
III. Списък-образец № 3 съдържа следната
информация за организиране на дейността за
учебната година:
1. Раздел I – „Данни за центъра за подкрепа за
личностно развитие/центъра за специална образователна подкрепа/специализираното обслужващо
звено“: наименование, вид, местонахождение;
категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; година
на създаване; акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост
на персонала.
2. Раздел II – „План за обучение за текущата
учебна година“ (ако е приложимо): образователна
дейност; група, в която се прилага; брой учебни
седмици и часове седмично; задължителна норма
преподавателска заетост.
3. Раздел III – „Педагогически специалисти/
непедагогически персонал“: лични данни за
педагогическите специалисти и непедагогическия персонал (ЕГН, име, презиме, фамилия,
местоживеене, данни за контакт); длъжност и
щатно място, на което е назначен; трудов стаж;
данни за назначаване в институцията; данни
за образованието и квалификацията; данни за
задължителната норма преподавателска заетост.
4. Раздел IV – „Данни за децата и учениците“: данни за детето/ученика; организационна
педагогическа форма/група, в която участва през
текущата учебна година.
5. Раздел V – „Проектна дейност и други
дейности извън графика на редовните учебни
занятия“: вид и наименование на проекта/дейността, кратко описание, приоритетни области,
информация за партньорите, период на провеждане, обхванати участници, основни резултати,
международна мобилност.
6. Раздел VI – „Физическа среда“: сграден
фонд на институцията и нейните филиали; данни
за помещенията; данни за учебно-техническите
средства; данни за компютърното оборудване в
институцията.
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Приложение № 2
към чл. 7, т. 2
№

1

Вид документ/раздел
от модул от
НЕИСПУО

Номенклатурен
номер/
електронен раздел (ЕР)

Институции

Предназначение на документа

2

3

4

5

Всички

1.

Книга за решени ята на
педагогическия съвет и
протоколи от
заседанията

2.

Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити

Срок за
съхранение в
институцията

6

7

данни за институцията;
за книгите: титулна страница – наименование на
док у мен та и дат и те на
започване и приключване

освободен
от графичен дизайн
(ОГД)

Формат
за водене
и съхраняване
на документа
8
док у ментите се
водят в
елек т ронен вид
и се съхраняват в
хартиен

детски градини (ДГ)
училища,
центрове за
подкрепа за
ли чност но
развитие
(Ц П Л Р),
Национален дворец
на децата
(НДД)

вписване на
решенията от
заседани ята
н а пед а г ог ическия съвет

книга: пореден номер на 20 години е л е к т р о заседанието; взети решенен/
ния; в началото на всяка
хартиен
учебна година – поименeн
списък на членовете на
педагогическия съвет;
протоколи: пореден номер;
дневен ред на заседанието;
отсъстващи членове на
педагогическия съвет и
причините за отсъствието;
обсъждания по време на
заседанието; взети решения

Книга за ре- ОГД
гистриране
заповедите на
д и р ек т ора и
оригиналните
заповеди:
– за дейността
– по трудовите
правоотношения (ТПО)

всички

рег ис т ри ра не
на заповедите,
издадени от
директора на
институцията

номер по ред; номер на
заповед; дата на издаване;
основание за издаване;
относно (кратко описание
на съдържанието); подпис
на директора

3.

Книга
з а ОГД
кон т р о л н ат а
дейност на
директора
(з а м е с т н и кдиректора) и
конс т ат и вн и
протоколи от
на п ра вен и т е
проверки

всички

рег ис т ри ра не
на кон т ролната дей нос т
на директора
(з а м е с т н и кдиректора) на
институцията

к нига: извършени п ро - 5 години
верки
констативни протоколи:
констатации от направените проверки, подписани
от директора и проверявания служител

4.

Книга за ре- ОГД
гистриране на
проверките на
кон т рол н и т е
органи на
МОН

всички

рег ис т ри ра не извършени проверки
на дей нос т та
на контролните органи на
МОН

книгата – е л е к т р о 20 години; н е н /х а р заповеди- тиен
те:
– за дейност та –
20 години;
– за ТПО
– 50 години

5 години

елек т рон е н /х а р тиен

елек т рон е н /х а р тиен
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5.

Д н е в н и к – ОГД
входяща и изходяща кореспонденция, и
класьори с
кореспонденцията

всички

за регистриране на входяща
и изходяща кореспонденция

д н е в н и к : р е г и с т р а ц и - 10 години хартиен/
онен № (вх./изх.), дата;
елек т ровид док у мент и кратко
нен
с ъ д ъ рж а н и е; д а н н и з а
кореспон ден та; резолюция; движение на документа; индекс за класиране; срок за съхранение
класьори: входяща кореспонденция и екземпляри
от изходящата кореспонденция

6.

Книга за ре- 3-67
гистриране
на даренията
и класьор със
свидетелства
за даренията

всички

рег ис т ри ра не
на даренията,
постъпващи в
институциите

№ по ред; дата; данни за 20 години хартиен
дарителя; вид на дарението; количество; стойност;
воля на дарителя; № и дата
на счетоводния документ;
подпис на председателя на
комисията по даренията;
подпис на директора

7.

Свидетелство ОГД
за дарения

два еднообразни екземпл яра – един за дарителя и един
към книгата за
рег ис т ри ра не
на дарения

номер и дата, съответства- 20 години хартиен
щи на регистрационния
номер и датата на дарението от книгата за регистриране на даренията; данни
за дарителите; описание
на вида, количеството и
стойността на дарението;
волята на дарителя; подпис
на дарителя и на председателя на комисията по
даренията и на директора
на институцията; печат

8.

Л е т о п и с н а ОГД
книга

всички

9.

Книга за за- ОГД
повед и т е за
храна

ДГ,
рег ис т ри ра не
училища с н а з а пов ед иобщежития те за броя на
з а п ри ходен ите на столово
х ра нене деца
и ученици

заповеди за храна по дни с 5
данни, записани с думи и
цифри за: брой заприходени за храна (закуска, обяд
и вечеря), брой столуващи
с право на храна; брой
купони за храна

хартиен

социалнопедагогически
интернати
(СПИ) и
възпита
телни
училищаинтернати
(ВУИ)

сведени я за: у ченика и 5 години
р о д и т е л и т е; д а н н и з а
МКБППМН* и инспектора от Детската педагогическа стая; номер и дата
на съдебното решение и на
настанителното писмо от
МОН; дата на постъпване и
номер на удостоверението
за преместване; преместване и прекратяване на
нас та н я ва не т о; бя г с т ва
на ученика от интерната;
уведомяване на районното управление на полицията; дата на връщане;
отсъствия на ученика от
интерната

елек т ронен/
хартиен

10. Книга за дви- 3-64/
ж е н и е т о н а ЕР
учениците от
социално-педагогическ ите интернати
и от възпитателните учил и щ а-и н т ер нати

всички

рег ис т ри ра не хронология на значимите постоянен хартиен
и о т разя ва не за институцията събития
на важни събития и факти
от историята и
развитието на
институцията

водене на отчет на учениц и т е о т постъпването им
в интерната
до напускането им
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11. Книга за ре- 3-90/
зултатите от ЕР
и зп и т и т е на
учениците/
Лично образователно дело

училища

вписване на
резултатите
от изпитите
на у чениците
о т I к лас до
завършване
на основно
о б р а з о в а н и е,
които са в само с т оя т ел на ,
индивидуална
комби н и ра на
и дистанционна ф орма на
обучение

форма на обучение; общи 50 години е л е к т р о сведения за ученика; рен е н /х а р зултати от изпитите; ретиен
шение на педагогическия
съвет

12. Книга за под- 3-18/
лежащите на ЕР
з а д ъ л ж и т е лно о бу чен ие
до 16 години/
Лично образователно дело

ДГ,
училища

водене на отче т на деца/
ученици от задължителната
за обу чение
възраст в подготвителните г ру пи и в
к лас ове т е до
навършване
на 16-годишна
възраст

деца/ученици, година на 50 години е л е к т р о раждане; пореден номер;
н е н /х а р лични данни; учебна готиен
дина; възраст на детето
в години; група/к лас и
паралелка за съответната
учебна година и възраст на
детето; данни за дошлите
или преместилите се в
други ДГ/училища; данни
за родителя/настойника

13. Главна книга/ 3-12/
Лично образо- ЕР
вателно дело

училища

вписване на годишните оценки на учениците от I клас до
завършване на
основно образование

учебна година; клас; по- 50 години е л е к т р о реден номер; да н н и за
н е н /х а р ученика; оценки по учебтиен
н и п р ед ме т и/мод ул и с
ду ми и/или цифри; отсъствия, годишен резултат – завършва, остава;
резултати от изпити по
сесии, предмети и оценки
с думи и цифри; резултати след изпита, успех, с
който завършва основно
образование

14. Д н е в н и к н а 3-5/
група/подгот- ЕР
вителна група

ДГ,
училища

информация за
образователната дей нос т
в ед на г ру па
за една учебна
година

общи сведения за децата в 5 години
групата; седмично разписание; срещи с родителите;
сведения за присъствието
на децата по месеци; резултати от предучилищна подготовка по образователни
направлени я; седмично
планиране; обща подкрепа
за личностно развитие

елек т рон е н /х а р тиен

15. Д невн и к I – 3-14/
III клас
ЕР

училища

информация за
образователната дей нос т
в ед на паралелка за една
учебна година

списък на учителите по 5 години
отделните учебни предмети; седмично разписание
на учебните часове; срещи
с родителите; общи сведения за учениците; учебни
занятия и отсъствия на
учениците; резултати от
обучението;
обща подкрепа за личностно развитие

елек т рон е н /х а р тиен
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16. Д н е в н и к I V 3-16/
клас
ЕР

училища

информаци я
за образователния процес
в ед на паралелка за една
учебна година

списък на учителите по 5 години
отделните учебни предмети; седмично разписание
на учебните часове; родителски срещи; общи сведения за учениците; учебни
занятия и отсъствия на
учениците; резултати от
обучението; наложени и
отменени наказания; обща
подк репа за ли чност но
развитие

елек т рон е н /х а р тиен

17. Дневник V – 3-87/
XII клас
ЕР

училища

информаци я
за образователния процес
в ед на паралелка за една
учебна година

списък на учителите по 5 години
отделните учебни предмети/модули; седмично
разписание на учебните
часове; срещи с родители;
график на контролните и
класните работи; резултати от обучението; учебни
предмети/модули и теми;
о тсъст ви я; на ложени и
отменени наказания; индивидуална работа; обща
подк репа за ли чност но
развитие

елек т рон е н /х а р тиен

18. Д н е в н и к н а 3-63/
група
ЕР

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

дейности в
група/организа ц ион на педагогическа
форма за една
учебна година
в у чилище,
общежитие,
ЦПЛР, НДД

общи сведения за детето/ 5 години
ученика; сведения за родителите/настойниците;
сведения за общия брой
на отсъствията на децата/у чениците от г ру пата; г од и ш на п рог ра ма;
седмично разписание на
дейностите

елек т рон е н /х а р тиен

19. Д н е в н и к з а 3-63.1/
д е й н о с т и з а ЕР
под к р еп а з а
личностно
развитие

ДГ, училища, ЦПЛР,
НДД,
центрове
за специална образователна
подкрепа
(ЦСОП),
Регионален център
за подкрепа на
процеса на
приобщаващото образование
(РЦПППО)

дейности в
група/организационна педагогическа форма и индивидуални дейности
за подкрепа за
личностното
развитие за
една у чебна
година

общи сведения за детето/ 5 години
ученика; сведения за родителите/настойниците;
вид подкрепа;
седмично разписание на
дейностите

елек т рон е н /х а р тиен

20. Д н е в н и к з а 3-62/
група в център ЕР
за специална
образоват елна подкрепа

ЦСОП

информаци я
за образователния процес
и дейностите
за подк репа
за личностното развитие в
една група за
една у чебна
година

общи сведения за детето/ 5 години
ученика, сведения за родителите/настойниците;
сведения за общия брой
на отсъствията на децата/учениците от групата;
седмично разписание на
дейностите; резултати от
обучението; резултати от
дейностите за подкрепа за
личностно развитие

елек т рон е н /х а р тиен
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21. Л и ч е н к а р тон/Лично
образоват елно дело

4
училища

1) 3-51;

2) 3-48;

3) 3-52;

4) 3-50В/
ЕР

22. Протоколи за
допускане до
изпити:
1) Пр о т окол 3-79А/
за допускане ЕР
на учениците
до изпити за
пром яна на
оценка
2) Про т окол
за допускане
на учениците
до държавни зрелостни
и зп и т и и з а
п ри доби ва не
на средно образование и/
или до държавен изпит за
п ри доб и ва не
на профе
сионална квалификация
3) Протокол за
допускане до
държавен изпит за признаване на степен
на професионална квал ифи к а ц и я –
валидиране
на професионални знания,
умения и компетентности

3-79/
ЕР

3-79В/
ЕР

училища

ВЕСТНИК

5

БРОЙ 66
6

7

8

вписване на
резултатите от
обучението на
ученик

за всички: данни за уче- 50 години е л е к т р о ника; снимка; документи
н е н /х а р при постъпване; форма на
тиен
обучение; профил, професия, специалност; данни за
издадени документи

1) от VIII до
XII клас в
дневна, вечерна и индивидуална форма на
обучение;
2)задочна, самостоятелна
комби н и ра на
и дистанционна ф орма на
обучение;
3) п р о ф е с и о на л но обу чение по модули
4) от валидиране на професионални знания, умения и
компетентности

1 – 3) резултати от обучението по учебни години
и у чебни предмети/модули по вид подготовка;
отсъствия; резултати от
изпити; резултати от изпити за промяна на оценка;
резултати от национално
външно оценяване, държавни зрелостни изпити
и/или държавен изпит за
професионална квалификация
4) установени резултати
от неформално обучение
и самостоятелно учене –
признати компетентности

доп уска не до
изпит
1) номер и дата на протокола; учебна година; сесия;
дата на провеж дане на
заседанието; № и дата на
заповедта за назначаване
на комисията; състав на
комисията
2) номер по ред; к лас;
трите имена на ученика;
заявени изпити; държавни
зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване
на професионална квалификация

3) 50 години

2) 50 години

3) лични данни на лицето;
входящ номер и дата на 3) 50 гоподаденото заявление за дини
явяване на държавен изпит
за признаване на професионална квалификация

елек т рон е н /х а р тиен

БРОЙ 66
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

23. Протоколи за
провеж дане
на изпити:
1) Пр о т окол 3-82/
за дежурство ЕР
п ри п ровеждане на писмен изпит

4
училища

ВЕСТНИК

5
информация за
провеждане на
изпит

2) Про т окол 3-82В/
за дежурство ЕР
п ри п ровеждане на писмен изпит за
признаване на
професионална к ва л ификация
24. Протоколи за
резултати от
изпити:
1) Протокол за 3-80/
резул тата от ЕР
писмен, устен
и л и п ра к т ически изпит

2) Про т окол
за резул тата
о т п р ов ерк а
на професионални знания,
умения и компетен т ност и
п ри ва л и д иране
3) Про т окол
за съпоставяне при валидиране

3-80B/
ЕР

3-77В/
ЕР

4) Про т окол 3-84/
за удостоверя- ЕР
ване на завършен гимназиален етап
5) Про т окол 3-81/
за резул тат и ЕР
от държавните зрелостни
изпити

С Т Р. 2 5
6

1) учебен предмет; учебна
година; сесия; форма на
обучение, вид на изпита;
група; клас, дата на провеждане на изпита

7

8

5 години

елек т ронен/
хартиен

2) вид на изпита; номер и
дата на протокола; наименование на частта от професията, ако се валидира
такава; код и пълно наименование на професията;
код и пълно наименование
на специалността; лични
данни на лицето
училища
1) резултат на
ученика, определен от изпитната комисия

1) учебен предмет; учебна година; сесия; к лас;
вид на изпита; форма на
обучение; дата на провеждане на изпита; номер на
изпитния билет/номер на
темата; индивидуални и
обща оценка, определена
от членовете на комисията

2) проверка на
з а я в ен и т е з а
валидиране от
лицето професионални знания, умения и
компетентности

2) данни за лицето; наименование на компетентността/резултата от ученето; код и наименование на
професията; код и наименование на специалността;
билет/практическо задание; окончателен резултат

3) съпоставяне
на професионални знания,
умения и компетентности
с резултатите
о т у чене т о в
държавния
образователен
стандарт за
придобиване
на к ва лификация по професия

3) данни за лицето, доказателства за придобити
професиона лни знани я,
умения и компетентности;
наименование на частта от
професията (ако се валидира такава); код и наименование на професията и
специалността; резултати
от ученето в държавния
образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията

4) издаване на
удостоверение
за завършен
гимназиа лен
етап

4) решение на комисията
за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап; пореден
номер; клас; лични данни
на ученика
5) д ърж а вен зрелос т ен
изпит по учебен предмет;
успешно и неуспешно положили държавния зрелостен изпит ученици –
резултати

5) резул тат и
н а у чен и ц и т е
от у чилищет о о т д ъ рж авен зрелост ен и з п и т п о
д а д ен у ч е б ен
п р ед м е т

50 години е л е к т р о н е н /х а р тиен
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5

6

6) Про т окол 3-81Б/
за резул тат и ЕР
от държавните зрелостни изпити за
п ри доби ва не
на средно образование

6) окончателн и резул тат и
на у чениците
от училището
от държавнит е з релос т н и
изпити

6) резултати от държавните зрелостни изпити;
успешно положили държавни зрелостни изпити и
неуспешно положили държавните зрелостни изпити

7) Про т окол
за придобива- 3-81Б/
не на профе- ЕР
сионална квалификация

7) окончателн и резул тат и
на у чениците
от училището
о т изп и та за
придобиване
на професиона лна к ва лификация
8) окончателн и резул тат и
от проведенит е изп и т и за
придобиване
на професиона лна к ва лификация

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

8) Про т окол
за резул тат и 3-81ВВ/
за признаване ЕР
на професионална квалификация при
валидиране

7

8

8) вид на изпита; номер и
дата на протокола; пълно
наименование на част от
професията (ако се валидира такава), професия с
код и пълно наименование
на професията и специалността

25. Р е г и с т р а ц и - 3-78
онна книга
за изда дените документи
за завършена
степен на обр а з ов а н ие и
за придобита
професионална к ва л ификация

училища,
РУО

рег ис т ри ра не
на изда ден ите документи
за завършена
степен на образование и професионална
квалификация
и свидетелства
з а п ра во спо собност, удост оверен и я за
гимназиа лен
етап, вк л. и
док у ментите
за валидиране

номер по реда на издаване 50 години хартиен
на документа; регистрационен номер по ред за
годината на издаване; дата
на регистриране; лични
данни за ученика; форма
на обучение; вид подготовка; общ успех; серия
и номер на док у мента;
подпис на притежателя;
данни за издаден дубликат:
дата на издаване и серия и
номер на документа
(за всеки вид документи се
води отделна книга)

26. Р е г и с т р а ц и - 3-73
онна книга
за изда дените дубликати
на документи
за завършена
степен на обр а з ов а н ие и
за придобита
професионална к ва л ификация

училища,
РУО

рег ис т ри ра не
на дубликати, вкл. и на
дубликати на
документи за
валидиране

номер по ред на издаване 50 години хартиен
на дубликата; регистрационен номер по ред за
годината на издаване на
дубликата; дата на регистриране на дубликата;
лични данни на ученика;
ви д на изда ва н и я д у б ликат; серия; номер на
бланката на дубликата;
вид подготовка; форма на
обучение; серия, номер на
бланката на оригинала на
документа; регистрационен номер на оригиналния
документ; дата на издаване
на оригинала; подпис на
лицето при получаване на
дубликата

БРОЙ 66
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27. Р е г и с т р а ц и - 3-78А
онна книга
за издадените
удостоверения

ДГ, учили- рег ис т ри ра не
ща,
на удостовереРУО
ния за: задължително предучилищно образование; за
завършен клас;
завършен начален етап на
основно образование, вкл. и
удостоверения
за валидиране

пореден регистрационен 50 години хартиен
номер; рег ис т ра ц ионен
номер за годината; дата
на издаване; лични данни
на ученика; клас/група,
форма на обучение; подпис
на получателя (родителя/
настойника)

28. Р е г и с т р а ц и - 3-78Б
онна книга
за издадените
дубликати на
удостоверения

ДГ, учили- рег ис т ри ра не номер по ред на издаване 50 години хартиен
ща,
на дубликати на дубликата; регистраРУО
на удостовере- ционен номер по ред за
ния
годината на издаване на
дубликата; дата на регистриране на дубликата;
лични данни на ученика;
вид на издавания дубликат; данни за оригинала
на документа; подпис на
лицето при получаване на
дубликата

*МКБППМН – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Приложение № 3
към чл. 7, т. 3
ЛИЧНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО
(идентифициране по ЕГН/ЛНЧ)
І. Данни за институцията
ІІ. Лични данни за детето/ученика
ІІІ. Общи данни за обучението – период на
обучение в институцията (приемане – преместване/напускане/завършване), учебен план, форма на
обучение, организация на обучението, специални
образователни потребности и др.
ІV. Информация за процеса и резултатите
от обучението:
1. Пред у чилищна подготовка – резултати
по образователни направления и готовност за
постъпване в I клас.
2. Общообразователна подготовка – по класове: изучавани предмети, срочни и годишни оценки/
оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити; резултати от национално външно
оценяване; отчетен индивидуален напредък.
3. Разширена подготовка – по класове: изучавани предмети, срочни и годишни оценки/оценки
с качествен показател, хорариум, резултати от
допълнително обучение и от изпити.
4. Профилирана подготовка – по класове:
изучавани предмети, задължителни и избираеми
модули, срочни и годишни оценки/оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити.
5. Професионална подготовка (обща, отраслова, специфична и разширена) – по класове:
изучавани предмети, срочни и годишни оценки/
оценки с качествен показател, хорариум, резултати от изпити.

6. Допълнителна подготовка – по класове:
учебни предмети, модули и дейности, хорариум.
7. Специализирана подготовка – по класове:
специализирани у чебни предмети, срочни и
годишни оценки/оценки с качествен показател,
хорариум, резултати от годишни и други изпити.
8. Признаване, приравняване и валидиране
на резултати от ученето.
9. Резултати от задължителни и допълнително
положени държавни зрелостни изпити и/или
държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – сесия и учебна година,
наименование на учебните предмети и оценка
с думи и цифри.
V. Свидетелство за основно образование/диплома за средно образование – данни за издадения документ и сканирано цветно изображение.
VІ. Документи за професионална квалификация – свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност – данни
за издадени я доку мент и сканирано цветно
изображение.
VІІ. Документи за валидиране на компетентности – данни за издадени документи и сканирано
цветно изображение.
VІІІ. Други документи съгласно приложение
№ 4, издадени на детето/ученика – за всеки
документ:
– вид на документа;
– актуални лични данни към датата на издаване на документа;
– номер/серия и фабричен номер (ако е
приложимо);
– регистрационен номер и дата на издаване;
– дата на получаване.
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IX. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
1. Обща подкрепа за личностно развитие
1. Екипна работа между учителите и другите
педагогически специалисти – обсъждани проблеми, резултати от обмяна на добри практики.
2. Допълнително обучение по учебни предмети.
3. Допълнителни модули за деца, които не
владеят български език.
4. Поощряване с мора лни и материа лни
награди.
5. Дейности по превенция на насилието и
преодоляване на проблемното поведение.
6. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.
7. Логопедична работа.
2. Допълнителна подкрепа за личностно
развитие на дете/ученик: със специални образователни потребности/в риск/с изявени дарби/с
хронични заболявания:
1. Работа с дете и ученик по конкретен случай – план за подкрепа на детето/ученика.

ВЕСТНИК
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2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация,
рехабилитация на комуникативните нарушения
и при физически увреждания.
3. Необходимост и осигуреност на достъпна
архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано
оборудване, дидактически материали, методики
и специалисти.
4. Предоставяне на обучение по специалните
учебни предмети за учениците със сензорни
увреждания.
5. Ресурсно подпомагане.
Х. Други данни за детето/ученика
1. Стипендии.
2. Национална диплома, лауреатски удостоверения, награди и др.
3. Наложени наказания, заличени наказания – основания, заповед №.
4. Работа в представителни ученически организации и форми за ученическо самоуправление.
5. Участие в международни мобилности.
6. Други.

Приложение № 4
към чл. 31
№

1

Вид документ

Ном.
номер

Институции

Предназначение на
документа и права,
които предоставя

2

3

4

5

За всички документи

Съдържание на информацията, отразена в
основни реквизити *

Подпис,
печат

6

7

данни за институцията,
лични данни на детето
или ученика

Формат
за издаване,
защита
8
попълва се в
елек т ронен вид,
издава се
в хартиен
вид

1.

Удо с т ов ер е - 3-19
ние за задължително пред
училищно образование

детски
градини
(ДГ),
училища
с подготвителна
група

удостоверява завър- готовност за постъпване д и р е к шено предучилищно в първи к лас в съот- т о р, п е образование
ветствие с очакваните чат
резултати, определени
в ДОС за предучилищно
образование;
препоръки за допълнителна подкрепа за личностното развитие

хартия
с воден
знак
(ХВЗ)

2.

Удо с т ов ер е - 3-97
н ие за п ре местване на
дете от задължително пред
училищно образование

ДГ,
училища
с подготвителна
група

преместване/запис- вид организация; период
ване в друга инсти- на посещение в група за
туция
задължително предучилищно образование

освободен от
графичен
дизайн
(ОГД)

3.

Удо с т ов ер е - 3-23
ние за завършен клас от
начален етап
(п ъ р в и /в т о ри/трети)

училища

удостоверява после- форма на обучение; годи- д и р е к - ХВЗ
ден успешно завър- на на завършване;
т о р, п е шен клас; дава право резултати от обучението чат
за продължаване на
обучението в следващ
клас

у чи тели,
директ о р, п е чат
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4.

Удо с т ов ер е - 3-25
ние за завършен начален
етап на основно образование

училища

удостоверява завършен нача лен е та п;
дава право за продължаване на обучението в прогимназиален
етап на основно образование

5.

Удо с т ов ер е - 3-96
н ие за п р е местване на
ученик

училища

преместване/запис- форма на обучение; ре- д и р е к - ОГД
ване в друго училище зултати от обучението т о р, п е чат

6.

Удо с т ов ер е - 3-103
ние за завършен клас

училища

удостоверява завър- форма на обучение; ре- д и р е к - ХВЗ
шен клас;
зултати от обучението т о р, п е дава право на у чечат
ниците със СОП за
продъл жаване на
обу чението в V III/
XI клас и за професионално обучение

7.

Свидетелство 3-30
за основно
образование

училища

удостоверява завършено основно образование; дава право
за продължаване на
обучението в следващата степен на образование и на обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

директ о р, п е чат с дър
жавния
герб

документ
с фабрична номер а ц и я
(ДФН)
ХВЗ
баркод

8.

Свидетелство 3-30.7
за основно
образование

училища

удостоверява завър- серия, номер; форма на д и р е к шено основно обра- обучение; резултати от т о р, п е зование; дава право обучението;
чат с дърза продължаване на
жавния
обучението в следвагерб
щата степен на образование и на обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

документ
с фабрична номер а ц и я
(ДФН)
ХВЗ
баркод

9.

Свидетелство 3-30.8
за основно
образование

училища

удостоверява завър- серия, номер; форма на д и р е к шено основно обра- о бу чен ие; о бщ успех; т о р, п е зование; дава право резултати от обучението; чат с дърза продължаване на
жавния
обучението в следвагерб
щата степен на образование и на обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

документ
с фабрична номер а ц и я
(ДФН)
ХВЗ
баркод

10. Дубликат на 3-30а
свидетелство
за основно
образование

училища

удостоверява завършено основно образование; дава право
за продължаване на
обучението в следващата степен на образование и за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

форма на обучение; го- д и р е к - ХВЗ
дина на завършване; ре- т о р, п е зултати от обучението; чат
резултати от национално външно оцен яване
(НВО); съответно ниво
от Националната квал ифи к а ц ион н а р а м к а
(НКР) и от Европейската
квалификационна рамка
(ЕКР)

серия, номер; форма на
обучение; резултати от
обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР;
резултати от НВО, вкл.
ниво от Общата европейска езикова рамка
(ОЕЕР)

серия и номер на дубликата и на оригинала;
форма на обучение; резултати от обучението;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР; резултати от
НВО, вкл. ниво от ОЕЕР

д и р е к - ДФН
т о р, п е - ХВЗ
чат с държавния
герб
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11. Удо с т ов ер е - 3-31
ние за завършен първи
гимназиален
етап на средно образование

училища

удостоверява завършен гимназиален
етап; дава право за
продължаване на обучен ие т о във вт ори
гимназиален етап на
средно образование
и обучение за придобиване на професионална квалификация

серия, номер; снимка; д и р е к - ДФН
форма на обучение; ре- т о р, п е - ХВЗ
зултати от обучението; чат
съответно ниво от НКР
и от ЕКР; резултати от
НВО, вкл. ниво от ОЕЕР
и ниво от Европейската
референтна рамка за дигиталните компетентности (ЕРРДК)

12. Дубликат на 3-31а
удостоверение за завършен първи
гимназиален
етап на средно образование

училища

удостоверява завършен първи гимназиален етап; дава право
за продължаване на
обучението във втори
гимназиален етап на
средно образование
и обучение за придобиване на професионална квалификация

серия и номер на дубли- д и р е к - ДФН
ката и оригинала; сним- т о р, п е - ХВЗ
ка; форма на обучение; чат
резултати от обучението;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР; резултати от
НВО, вкл. ниво от ОЕЕР
и ниво от ЕРРДК

13. Удо с т ов ер е - 3-32
ние за завършен втори
гимназиален
етап на средно образование

училища

удостоверява завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване
на професиона лна
квалификация

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

д и р е к - ДФН
тор,
ХВЗ
п е ч а т с баркод
д ържавния герб

14. Дубликат на 3-32а
удостоверение за завършен втори
гимназиален
етап на средно образование

училища

удостоверява завършен XII клас;
дава право за обучение за придобиване
на професиона лна
квалификация

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

д и р е к - ДФН
т о р, п е - ХВЗ
чат с държавния
герб

15. Д и п лома за 3-44
средно образование

училища

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

серия, номер; снимка;
форма на обучение; резултати от обучението;
д ържавни зрелост ни
изпити; общ успех; съответно ниво от НКР и
от ЕКР

у ч и л и щ- ДФН
н а з р е - ХВЗ
лостната баркод
комисия,
директор,
печат с
д ържавния герб

16. Приложение 3-44.4
към диплома
за средно образование

училища

неразделна част от
дипломата/дубликата на дипломата за
средно образование за
ученици, обучавани в
български училища
при условията и по
реда на междуправителствени спогодби и
споразумения

данни за дипломата/дубликата; реквизити съгласно договореностите
в двустранните споразумения; основание за издаване на приложението

д и р е к - ХВЗ
т о р, п е - баркод
чат с дър- ОГД
жавния
герб

17. Дубликат на 3-44а
дип лома за
средно образование

училища

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

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

д и р е к - ДФН
т о р, п е - ХВЗ
чат с държавния
герб
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18. Приложение
към дипломата за средно
образование
на чужд език
на:
английски
3-44.1
немски
3-44.2
френски
3-44.3

училища

за образователна и/ серия и номер на диплоили трудова мобил- мата/дубликата; снимност
ка; форма на обучение;
придобито средно образование; профил/специалност/професия; общ
успех; съответно ниво
от НКР и от ЕКР

д и р е к - ОГД
т о р, п е чат с държавния
герб

19. Удо с т ов ер е - 3-37
н ие за п ро фесиона лно
обучение

училища
ИПО

удостоверява завършено професионално
обучение; за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране
или разширяване на
професионална квалификация

професия; специалност;
форма на обучение; резултати от обучението;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР

председа- ХВЗ
тел на изпитната
комисия,
директор/ръковод и т ел,
печат

20. Свидетелство 3-54
за професионална квалификация

училища
ИПО

удостоверява придобита професионална
к ва лификаци я, не
дава право за продължаване на образованието

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

п р е д с е - ДФН
дател на ХВЗ
комисията, директор/ръковод и т ел,
печат

21. Дубликат на 3-54а
свидетелство
за професионална квалификация

училища
ИПО

удостоверява придобита професионална
к ва лификаци я, не
дава право за продължаване на образованието

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

д и р е к - ДФН
тор/ръко- ХВЗ
водител,
печат

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

училища
ИПО

допълва информаци- придобити знания и уме- д и р е к - ОГД
ята в свидетелството; ния от професионално тор/ръкоза трудова мобилност образование и обучение водител,
печат

23. Свидетелство 3-114
за правоспособност по
професия

училища
ИПО

удостоверява придобиване на правоспособност; не дава право за продължаване
на образованието

снимка; основание –
нормативен акт; правоспособност по професия;
степен;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР

дирек- тор/ръковод и т ел,
печат

24. Свидетелство 3-116
за правоспособност по
заваряване

ИПО
Удостоверява право
и училища способност по заваряване; не дава право
за продължаване на
образованието

снимка; данни за изпита;
вид на изпитването; приложение/индекси;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР

председа- тел на изпитната
комисия,
директор/ръковод и т ел,
печат

25. Удо с т ов ер е - 3-103В
ние за валидиране на
компетентности по учебен
п редмет за
един или няколко класа

училища

дава право за изда- учебен предмет/модул; директор, ОГД
ване на документ за клас; вид и резултат от печат
завършен клас, етап изпита
или степен
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26. Удо с т ов ер е - 3-102
ние за валидиране на
компетентности по учебен предмет,
невключен в
дипломата за
средно образование

училища

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

учебен предмет/модул;
вид и резултат от изпита;
данни за дипломата на
ученика

у ч и л и щ- ХВЗ
на зрелостна
комисия,
директор;
печат с
д ържавния герб

27. Удо с т ов ер е - 3-103В
ние за валидиране на
компетентности за клас
от основната
степен на образование/
първи гимназиален етап

училища

дава право за продължаване в следващ
клас или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

клас; учебни предмети/ директор, ОГД
модули; резултати, вкл. печат
и от изпитите на лица,
навършили 16 години
и премина ли к у рс по
чл. 169 ЗПУО

28. Удо с т ов ер е - 3-27В
ние за валидиране на
компетентности за начален или първи
гимназиален
етап/основна
степен на образование

училища

дава право за продължаване в следващ
етап на училищното
образование или за
обу чение за придобиване на професионална квалификация

учебни предмети; резултати, вкл. и от изпитите
на лица, навършили 16
години и преминали курс
по чл. 169 ЗПУО

д и р е к - ДФН
т о р, п е - ХВЗ
чат/печат баркод
с държавния герб
за основно образование

29. Дубликат на 3-27аВ
удостоверение за валидиране на
компетентност и нача лен
или първи
гимназиален
етап/основна
степен на образование

училища

дава право за про- серия и номер на дубдължаване в средната ликата и на оригинала;
степен на образова- резултати
ние или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

директор, ДФН
печат/пе- ХВЗ
чат с дър- баркод
жавния
герб за
основно
образование

30. Свидетелство 3-54В
за валидиране на професиона лна
к ва лификация

училища
ИПО

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

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

председа- ДФН
тел на комисията,
д и ректор/ръковод и т ел,
печат

31. Дубликат на 3-54аВ
свидетелство
за валидиране на професиона лна
к ва лификация

училища
ИПО

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

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

п р е д с е - ДФН
дател на
комисията, директор/ръковод и т ел,
печат
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6
признати знания, умения и компетентности;
професия код №; специалност код №; резултати

7

8

32. Удо с т ов ер е - 3-37В
ние за валидиране на
професионална квалифи к а ц и я по
част от професия

училища
ИПО

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

п р е д с е - ХВЗ
дател на
комисията, директор/ръковод и т ел,
печат

33. Уч е н и ч е с к а 3-71
лична карта

училища

идентифициране на с н и м к а; а д р е с; к л ас;
ученика и институци- учебна година
ята, в която се обучава през съответната
учебна година

класен
ръководител, дир е к т о р ,
печат

34. Уч е н и ч е с к а 3-85
книжка

училища

от разяване на тек у щ и я , с р оч н и я и
г од и ш н и я ус п е х и
отсъствията за една
учебна година на ученик от IV до XII клас;
удостоверява завършен клас – от IV до
XII

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

к л а с е н ХС
ръководител, дир е к т о р ,
печат

35. Уч е н и ч е с к а 3-49
книжка за задочна форма
на обучение

училища

вписване на резултатите от изпитите
по учебни предмети/
модули, проведени в
изпитните сесии за
целия ку рс на обучение

снимка; у чебен п лан;
профил, професия, специалност; учебен предме т/мод ул; р е зул тат и
от обучението по сесии;
годишна оценка

к л а с е н ХС
ръководител, директор,
печат

36. Бележник за кореспонденция

училища,
ЦСОП

кореспонденция межд у образователната
институция и родителите/настойниците
на учениците от I до
III клас

текуща информация за:
личностното развитие,
процеса на обучение и
постигнатите резултати
от ученика

класен
ръководител, директор,
печат

37. Д и п лома за 3-34
средно образование

училища

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

серия, номер; снимка;
форма на обучение; резултати от обучението;
д ържавни зрелост ни
изпити

у ч и л и щ- ДФН
н а з р е - ХВЗ
л о с т н а баркод
комисия,
директор,
печат с
д ържавния герб

38. Приложение 3-34.1
към диплома
за средно образование

училища

при недостиг в ди- да н н и за д и п ломат а/
пломата на място да дубликата; резултати от
бъдат вписани всички обучението
модули, изучавани по
учебен план

директор, ХВЗ
п е ч а т с баркод
д ържавния герб

39. Удо с т ов ер е - 3-22
ние за завършен гимназиален етап

училища

удостоверява завър- серия, номер; снимка;
шен XII клас;
форма на обучение; редава право за обуче- зултати от обучението
ние за придобиване
на професиона лна
квалификация

директор, ДФН
п е ч а т с ХВЗ
д ържавния герб

40. Дубликат на 3-22а
удостоверение за завършен гимназиален етап

училища

удостоверява завър- серия, номер; снимка;
шен XII клас;
форма на обучение; редава право за обуче- зултати от обучението
ние за придобиване
на професиона лна
квалификация

директор, ДФН
п е ч а т с ХВЗ
д ържавния герб

холог рамен стикер
(ХС)

елек т ронен/ хартиен
ОГД
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41. Приложение 3-22.1
к ъм удостоверение за
завършен
гимназиален
етап

училища

при недостиг на място данни за удостоверение- д и р е к - ХВЗ
в удостоверението да то/дубликата; резултати тор,
бъдат вписани всички от обучението
печат
изучавани по учебен
план учебни предмети/модули за професионална подготовка,
както и за вписване
на резултатите от обучението по индивидуални програми за
ученици със специални образователни
потребности

42. Д и п лома за 3-42
средно образование

училища

удостоверява придобито средно образование;
дава право за продължаване на образованието или за обучение
за п ри доби ва не на
професионална квалификация

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

з р е ло с т - ДФН
на коми- ХВЗ
с и я , д иректор,
печат с
д ържавния герб

43. Удо с т ов ер е - н ие за п ро ведено обучение по българск и ези к
и литература,
история и цивилизации и
геог рафи я и
икономика

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

удостоверява завърш ено о бу чен ие по
реда на чл. 165, ал. 2
ЗПУО по български
език и ли терат у ра,
ис т ори я и ц и ви л изации и география и
икономика;
дава право на освобождаване от прирав
нителни изпити по
тези учебни предмети
при продължаване на
о бу чен ие т о в Бъ лгария

учебни предмети и клас,
за кой то е п роведено
обу чението; резултати
от обучението

п о д п и с ОГД
на у чителя и
ръководителя
на издаващата
организация/
инст и т уция;
печат

44. С п р а в к а з а успех по години и хорариум учебни
часове

училища

образователна и/или резултати от обучението д и р е к - ОГД
трудова мобилност
т о р, п е чат

45. Удо с т ов ер е - н ие за п ризнат завършен
гимназиален
е т а п/с р ед но
образование
и/или професионална квалификация

РУО

образователна и/или
трудова мобилност;
право за продължаване на образованието

п ри зн ат г и м н а зи а лен
етап/средно образование
и/и ли п рофесиона лна
квалификация; оценки,
приравнени към шестобалната система

председа- ОГД
тел на комисията,
печат

46. Удо с т ов ер е - ние за приз
нат у чебен
с р ок , к л а с/
к ласове или
основно образование

РУО

образователна и/или признат клас/класове/
трудова мобилност
основно обра зова н ие;
приравнителни изпити;
оценки, приравнени към
шестобалната система

председа- ОГД
тел на комисията,
печат

47. Уверение

РУО

-

к а н д и д ат с т в а н е з а признат клас или при- председа- ОГД
придобиване на пра- добито основно образо- тел на ковоспособност за упра- вание или средно обра- мисията,
вление на МПС
зование
печат
* „Резултати от обучението“ са: оценки по учебните предмети, изучавани по училищния учебен план/индивидуална учебна програма, хорариум учебни часове и общ успех.
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Приложение № 5
към чл. 51, ал. 2
ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за документи с фабрична номерация
Днес, ………….......................... 20...... г.,........................................................................................................... ,
(наименование на предаващата институция)
представляван от ............................................................................................................................................... ,
(трите имена на длъжностното лице)
предаде на .......................................................................................................................................................... ,
(наименование на приемащата институция)
гр./с. ……………........................................., общ. .…….……..........................., обл. .................................................... ,
представляван от ............................................................................................................................................... ,
(трите имена на длъжностното лице)
л.к. № ……………………………, изд. от ......................................................... на ......................................................... ,
пълномощно № ................................................ от ...........................................................................................
Ном. №

Наименование на документа

Серия

От №

До №

Брой

1

2

3

4

5

6

Предал: .............................. ....................
(име и фамилия)

Приел: ........................

(подпис)
(печат)

..............

(име и фамилия) (подпис)
(печат)

Приложение № 6
към чл. 52, ал. 1
.....................................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на институцията)
гр. (с.) ......................................., община ............................................., област ......................................................

ОТЧЕТ
на документите с фабрична номерация
Днес, ......................, комисия, назначена със Заповед № .................. от ........... на директора в състав:
Председател: .......................................................................................................................................................
		
(собствено, бащино и фамилно име)
Членове:
1. ...........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
2. ...........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната .........../ ........... година, както следва:
Таблица № 1
НоЗаявка
менклату- наиме- брой
рен № нование на
документа
1
2
3

Получени
серия

от №...

до №...

брой

4

5

6

7

ИздаЗа унищожадени
ване
по ре- анули- годни
гистра- рани (брой)
ционна (брой)
книга
(брой)
8

9

10

Общ брой унищожени
К11= К9+К10
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

11

12

Таблица № 2
Номенклатурен
№

Наименование
на
документа

1

2

Получени от други институции

Издадени по
регистрационна книга
(брой)

За унищожаване
анули- годни
рани (брой)
(брой)

Общ брой унищожени
К10= К8+К9
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

серия

от №

до №

брой

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица № 3

Номенклатурен
№

Наименование на
документа

1

2

Предадени на други институции
серия

от №

до №

брой

3

4

5

6

Таблица № 4

Налични бланки на дубликати
Година

Номенклатурен
№

Наименование
на дубликата

Брой

Серия

Описание на фабричните номера на
наличните дубликати

1

2

3

4

5

6

Общо налични
КОМИСИЯ:

Председател:

...........................
(подпис)

Членове:

1. ..................................
(подпис)

2. ..................................
(подпис)

Директор:

...........................
(подпис и печат)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № Н-18
от 8 август 2016 г.

за определяне на методиката за изчисляване
на определени разходи за целия жизнен цикъл
на пътните превозни средства
Чл. 1. (1) С наредбата се определя методиката за изчисляване на определени разходи
за целия жизнен цикъл на пътните превозни
средства от категории М и N.
(2) Разходите по ал. 1 включват разходите
за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид (СО 2), азотни оксиди (NO x),
неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови
частици за целия експлоатационен период на
пътните превозни средства.
Чл. 2. Разходите за целия експлоатационен
период на пътните превозни средства, придобити чрез покупка, за потребление на енергия,
както и за емисии на СО 2 , и на замърсители,
посочени в таблица 2 от приложението, които
са свързани с тяхната експлоатация, се представят в парично изражение и се изчисляват
съгласно методиката, определена в чл. 3.

Чл. 3. (1) Оперативните разходи за потребление на енергия на пътното превозно средство за целия му експлоатационен период се
изчисляват въз основа на следната методика:
1. разходът на гориво на километър за
пътно превозно средство в съответствие с
ал. 5 се изчислява в единици потребление на
енергия на километър независимо от това,
дали това става пряко, какъвто е случаят
с автомобилите на електричество, или не;
когато разходът на гориво е даден в други
единици, те се преобразуват в потребление
на енергия на километър, като се използват
коефициентите на преобразуване, определени
в таблица 1 от приложението, относно енергийното съдържание на различните горива;
2. използва се само една-единствена парична
стойност за единица енергия; тя се равнява на
по-ниския от разходите за единица енергия от
бензин или дизелово гориво преди облагането
с данъци, когато енергията е използвана като
гориво за пътни превозни средства;
3. оперативните разходи за потребление
на енергия на пътно превозно средство за
целия му експлоатационен период се изчисляват, като се умножи пълният пробег, при
необходимост, като се отчита направеният до
този момент пробег, в съответствие с ал. 6
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по потреблението на енергия на километър в
съответствие с т. 1 и по разходите за единица
енергия в съответствие с т. 2.
(2) Оперативните разходи за емисиите на
CO 2 на пътно превозно средство за целия му
експлоатационен период се изчисляват, като
се умножи пълният пробег, при необходимост,
като се отчита направеният до този момент
пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите
на CO 2 в килограми на километър в съответствие с ал. 5 и по разходите на килограм
в съответствие с границите, определени в
таблица 2 от приложението.
(3) Оперативните разходи за емисиите на
замърсители, изброени в таблица 2 от приложението, на пътно превозно средство за целия
му експлоатационен период се изчисляват чрез
събиране на оперативните разходи през целия
му експлоатационен период за емисиите на
NO x , NMHC и прахови частици. Оперативните
разходи за емисиите на всеки един замърсител
за целия експлоатационен период на пътно
превозно средство се изчисляват, като се
умножи пълният пробег, при необходимост,
като се отчита направеният до този момент
пробег, в съответствие с ал. 6 по емисиите в
грамове на километър в съответствие с ал. 5 и
по съответните разходи на грам. Разходите се
вземат от средните стойности за Европейския
съюз, определени в таблица 2 от приложението. При изчисляване на оперативните разходи
за емисиите на NMHC за пътните превозни
средства от категории M 3 и N3 и за пътните
превозни средства от категории М1, М 2 , N1 и
N2 с референтна маса, надвишаваща 2610 kg,
за емисиите в грамове, се вземат данните
за емисиите на ТНС, определени съгласно
процедурите по ал. 5.
(4) По-високи разходи от тези, изчислени в
съответствие с ал. 2 и 3, могат да се прилагат
при условие, че тези разходи не надвишават
съответните стойности, определени в таблица 2 от приложението, умножени по 2.
(5) Разходът на гориво, както и емисиите на
CO2 , и на замърсителите, посочени в таблица 2
от приложението, на километър, свързани с
експлоатацията на пътното превозно средство,
се определят въз основа на стандартизирани
за Европейския съюз процедури за изпитване
на пътните превозни средства, за които такива
процедури са утвърдени в законодателството
на Европейския съюз за одобряване на типа.
За пътни превозни средства, за които не са
предвидени стандартизирани за Европейския
съюз процедури за изпитване, сравнимостта
между различните оферти се постига чрез
използване на общопризнати процедури за
изпитване, на резултатите от изпитвания,
извършени за компетентните органи, или на
информация, предоставена от производителя.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

(6) Пълният пробег на пътното превозно
средство, ако не е посочено друго, се взема
от таблица 3 от приложението.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Експлоатационен период“ е част от
жизнения цикъл, така както е определен в
§ 2, т. 11 от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки, и включва
стадиите употреба и поддръжка на пътното
превозно средство през целия му период на
съществуване.
2. „Пълен пробег“ е пробегът за целия
експлоатационен период на съответното пътно
превозно средство.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива 2009/33/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (OB, L 120,
15.05.2009 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 71,
ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
§ 4. Наредба № Н-3 от 2011 г. за определяне
на методиката за изчисляване на разходите
за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови
въглеводороди и прахови частици през целия
експлоатационен период на пътните превозни
средства (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2011 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Валери Борисов
Приложение
към чл. 2
Данни за изчисляване на оперативните разходи
за целия експлоатационен период на пътните
превозни средства

Таблица 1: Енергийно съдържание на горивата
за двигатели с вътрешно горене
Гориво

Енергийно
съдържание

Дизел

36 MJ/l

Бензин

32 MJ/l

Природен газ/биогаз

33 – 38 MJ/Nm 3

Втечнен нефтен газ (ВНГ) 24 MJ/l
Етанол

21 MJ/l

Биодизел

33 MJ/l

Емулсионни горива

32 MJ/l

Водород

11 MJ/l
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Таблица 2: Разходи за емисии в автомобилния транспорт (по цени от 2007 г.)
CO2

NO x

NMHC

Прахови частици

0,03 – 0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g

Таблица 3: Пробег за целия експлоатационен период на пътните превозни средства
Категория на пътното превозно средство (съгласно
чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата)

Пробег за целия експлоатационен период

Леки автомобили (М1)

200 000 km

Лекотоварни пътни превозни средства (N1)

250 000 km

Тежкотоварни пътни превозни средства (N2 , N3)
Автобуси (М 2 , М 3)

1 000 000 km
800 000 km

6752

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 12 август 2016 г.

за условията, реда и начина за извършване
на външни оценки за осигуряване качеството
на одитната дейност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и начинът за извършване на
външни оценки за осигуряване на качеството
на дейността по вътрешен одит в публичния
сектор.
Чл. 2. Целта на наредбата е да осигури:
1. единен подход при осъществяване на
външните оценки на качеството на дейността
по вътрешен одит в публичния сектор;
2. извършването на външни оценки само
от лица, притежаващи необходимата квалификация и компетентност.
Чл. 3. Външните оценки имат за цел да се
изрази независимо мнение за съответствие на
дейността на вътрешния одит с изискванията
на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ И ОБХВАТ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА К АЧЕСТВОТО
НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. Видовете външни оценки за осигуряване качеството на дейността по вътрешен
одит са:
1. външна оценка, извършена изцяло от
външни оценители;
2. самооценка, извършена от вътрешния
одит, с независимо потвърждаване от външни
оценители.

Чл. 5. (1) Външните оценки в организациите, които са част от администрацията на
изпълнителната власт по смисъла на Закона
за администрацията, се извършват от служители на дирекция „Вътрешен контрол“ в
Министерството на финансите.
(2) В сл у чаите, когато в шестмесечен
срок преди изтичане на срока по чл. 7 не е
извършена външна оценка от служителите
на дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите или не е предвидена
такава в плановете по чл. 10, ал. 1, ръководителят на организация по ал. 1 възлага
извършването на външната оценка по реда
на чл. 6, ал. 1 и чл. 11.
(3) Външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит в Министерството на
финансите се извършва от външни оценители,
които не са служители на дирекция „Вътрешен
контрол“ в Министерството на финансите.
Чл. 6. (1) Външните оценки на качеството
на вътрешния одит в организациите, които не
са част от администрацията на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, и в Държавен фонд „Земеделие“
се извършват от външни оценители, избрани
от ръководителя на организацията.
(2) Когато ръководителите на организации по ал. 1 са избрали външната оценка на
качеството на вътрешния одит да се извърши от служители на дирекция „Вътрешен
контрол“ в Министерството на финансите,
ръководителите им отправят писмено искане
до министъра на финансите, по което той се
произнася в едномесечен срок.
Г л а в а

т р е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ
Чл. 7. Външните оценки се извършват поне
веднъж на пет години считано съответно от
датата на създаване на звеното за вътрешен
одит или от последната външна оценка.
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Чл. 8. (1) Външните оценки се извършват
от лица, външни за организацията, които
отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Външните оценители имат право на свободен достъп до ръководството и вътрешните
одитори, както и до цялата информация и до
всички документи, включително електронни,
свързани с дейността по вътрешен одит.
(3) При необходимост във връзка с извършването на външните оценки външните
оценители могат да провеждат интервюта и да
изискват от ръководството и от други служители в организацията информация, свързана
с дейността по вътрешен одит.
Чл. 9. (1) Външните оценители трябва да
изпълняват външните оценки непредубедено
и безпристрастно.
(2) Външните оценители трябва да проя вя ват неза виси мос т и обек т и внос т п ри
изпълнението на външни оценки. Външните
оценки не може да се изпълняват на реципрочен принцип.
(3) Външните оценители представят писмена декларация за обстоятелствата по ал. 1
и 2 не по-късно от датата на започване на
външната оценка.
Чл. 10. (1) Дирекция „Вътрешен контрол“
в Министерството на финансите изготвя
стратегически и годишен план за провеждане на външните оценки, като взема под
внимание броя на оценките, времетраенето
им и разполагаемия капацитет. Плановете
се утвърждават от министъра на финансите.
(2) За извършване на външни оценки на
качеството от служители на дирекция „Вътрешен контрол“ в Министерството на финансите
се издава заповед на министъра на финансите
по предложение на директора на дирекцията.
Чл. 11. Външните оценители, с изключение на служителите на дирекция „Вътрешен
контрол“ в Министерството на финансите,
извършват съответните дейности от обхвата
на външната оценка в съответствие с договор
за възлагане, сключен между ръководителя
на организацията или упълномощено от него
лице и съответния изпълнител, при спазване
на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки.
Чл. 12. (1) Обхватът на външните оценки
трябва да е достатъчен, за да осигури постигането на изрично независимо мнение за
съответствие съгласно чл. 3.
(2) Обхватът на проверките включва задължително:
1. статут и обхват на дейността на вътрешния одит;
2. професионална компетентност на вътрешните одитори;
3. оценка на риска и планиране на дейността по вътрешен одит;
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4. изпълнение на годишните планове и
годишно докладване;
5. планиране, извършване и докладване
на одитните ангажименти и проследяване на
действията за изпълнение на препоръките.
Чл. 13. (1) Външната оценка по чл. 4,
т. 2 включва извършване на самооценка на
вътрешния одит, за резултатите от която се
изготвя доклад за съответствие на дейността
по вътрешен одит със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит. Докладът се изготвя съгласно чл. 14.
(2) Изготвените документи във връзка със
самооценката се предоставят на външните
оценители.
(3) Вън ш н и т е оцен и т ел и оп редел я т и
извършват необходимите проверки относно
направената самооценка, за да преценят:
1. адекватността на процеса по самооценка;
2. съответствието със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит.
(4) Външните оценители изразяват съгласие
или несъгласие със самооценката за съответствие на дейността със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, което се включва в доклада
за представяне на резултатите от външната
оценка. При изразено несъгласие външният
оценител се мотивира и уведомява ръководителя на организацията и ръководителя на
вътрешния одит.
Чл. 14. (1) Външните оценители изготвят
доклад за резултатите от извършените външни оценки, съдържащ обхват на проверките,
констатации от извършените проверк и и
мнение относно съответствието на дейността
по вътрешен одит със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори и международните
стандарти за професионална практика по вътрешен одит. Независимото мнение включва
една от следните оценки:
1. оценка „работи в съответствие“ – когато дейността по вътрешен одит отговаря на
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори и международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит;
2. оценка „работи в съответствие, като са
нужни известни подобрения“ – когато са налице известни пропуски и слабости, които се
преценяват като отклонения от международните стандарти за професионална практика по
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вътрешен одит, но въпреки това въздействието
им е минимално;
3. оценка „работи в частично съответствие“ – когато въпреки предприетите действия дейността по вътрешен одит не отговаря
напълно на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните
одитори и/или на изискванията на отделни
стандарти и не изпълнява ефективно основни
изисквания;
4. оценка „работи в несъответствие“ – когато дейността по вътрешен одит има съществени
слабости, които накърняват способността на
вътрешния одит да изпълнява своите цели и
функции.
(2) Докладът може да съдържа:
1. оценка на използваните добри практики;
2. препоръки, отнасящи се до подобряване
на дейността по вътрешен одит.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНКИ
Чл. 15. (1) Външните оценители запознават
ръководителя на вътрешния одит с резултатите от извършената външна оценка, като му
предоставят възможност да изрази становище
в съгласуван между двете страни срок.
(2) След изтичането на срока за изразяване на становище външните оценители предоставят доклад с резултатите от външната
оценка на ръководителя на вътрешния одит,
ръководителя на организацията, в която се
провежда външната оценка, и на одитния
комитет, ако има сформиран такъв.
(3) Ръководителят на вътрешния одит може
да изготви план за действие за изпълнение
на дадените препоръки, който се одобрява от
ръководителя на организацията.
(4) Одобреният план за действие се изпраща
на министъра на финансите.
Чл. 16. При извършване на външни оценки
на вътрешния одит на организации извън
София външните оценители по чл. 5, ал. 1
се командироват при условията и по реда на
чл. 5, ал. 1 от Наредбата за командировките
в страната, приета с Постановление № 72
на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г.,
бр. 2 от 1994 г.; изм., бр. 62 от 1995 г., бр. 34
от 1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 1999 г.; изм.,
бр. 2 от 2008 г., бр. 2 от 2011 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. При външните оценки, в чийто обхват на проверките се включва дейността на
звеното за вътрешен одит, извършвана при
действието на Стандартите за вътрешен одит
в публичния сектор, утвърдени с Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 г. за

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит
в публичния сектор (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), и
международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, се изразява
независимо мнение за съответствие на дейността по вътрешен одит с приложимите за
периода стандарти.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 29, ал. 4 и чл. 53а от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
§ 3. Наредба № 1 от 2011 г. за условията,
реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната
дейност (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 64 от 2011 г.) се отменя.
Министър:
Владислав Горанов
6742

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3406
от 18 август 2016 г.

относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата
и функциите на нейната администрация
На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
на дейността на Централната избирателна
комисия и структурата и функциите на нейната администрация, приет с Решение № 1489
от 4 юни 2015 г. (ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г.),
съгласно приложението.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение
към Решение № 3406
от 18.08.2016 г.
Прави лник за изменение и доп ъ лнение на
Правилника за организацията на дейността на
Централната избирателна комисия и структурата
и функциите на нейната администрация

§ 1. В заглавието думите „Централната
избирателна комисия и структурата и функциите“ се заменят с „Централната избирателна
комисия, структурата и функциите“.
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се създава ново изречение второ:
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„При промяна на датата или часа на свикано заседание членовете на комисията се
уведомяват чрез публикуване на съобщение
на интернет страницата, по телефона и по
електронната поща.“
§ 3. В чл. 34 се създават нови ал. 3 и ал. 4:
„(3) За отсъствие по уважителни причини
от заседание на комисията (включително
работните заседания по чл. 54, ал. 1 от Изборния кодекс) се приема, когато член на
комисията:
1. ползва законоустановен отпуск;
2. е в служебна командировка;
3. е възпрепятстван по обективни причини да присъства на заседанието и за което е
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уведомил по телефона председателя. Веднага
след отпадане на пречката изпраща писмено
уведомление по електронната поща на ЦИК
или представя писмено уведомление, което
се завежда в деловодството.
(4) При неучастие по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания
през годината с решение на комисията се
образува производство за предсрочно прекратяване, като за изясняване на случаите,
за уточняване и събиране на доказателства се
излъчва работна група от членове на ЦИК.
По предложението на работната група ЦИК
се произнася с решение.“
6902

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка на допусната техническа грешка: В § 12
и 13 от Постановление № 203 на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на
Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 63 от 2016 г.), думите „чл. 4, ал. 4 и във връзка с чл. 46 от Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“ и във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ... от“ да се четат „чл. 4,
ал. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и чл. 46 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ... от“.
6899
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 459
от 14 юли 2016 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Бикчията“, разположена в
землището на Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 20 от протокол
№ 24 от заседанието на Министерския съвет на 15
юни 2016 г. разрешавам на „Фарес БГ“ – ЕООД,
Хасково, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 202825932, със седалище
и адрес на управление – Хасково, п. код 6300,
бул. Съединение 14, ет. 5, ап. 13, да извърши за
своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаем и – и н д ус т риа л н и м и нера л и – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бикчията“,
разположена в землището на Симеоновград,
община Симеоновград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,16 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и 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.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бикчията“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4587170

9453101

2.

4587346

9453191

3.

4587495

9453191

4.

4587495

9453305

5.

4587390

9453411

6.

4587196

9453467

7.

4587020

9453452

8.

4586866

9453389

9.
6766

4586930

9453170

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-936
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7,
предложение второ от Търговския закон и молба
с рег. № 94-Р-72 от 9.05.2016 г. от Райна Добринова
Добрева-Иванова за изключване по собствено
желание от списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по ТЗ, нареждам:
Изключвам Райна Добринова Добрева-Иванова с адрес: София, ул. Смолянска 2, ет. 2,
ап. 7, от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 21.02.2006 г. (обн., ДВ,
бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48, 50 и 63 от 2006 г.,
бр. 7, 11, 20, 38, 41 и 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64, 83 и 104 от 2007 г., бр. 2, 39,
40, 44, 57, 86, 87, 92 и 101 от 2008 г., бр. 13, 14, 18,
29, 62, 67, 68, 81, 82 и 90 от 2009 г., бр. 4, 13, 18,
19, 24, 34, 36, 58, 86, 89 и 101 от 2010 г., бр. 20,
36, 53, 54, 59, 90 и 94 от 2011 г., бр. 42, 44 и 54 от
2012 г., бр. 15, 21, 31, 32, 41, 60, 69, 73, 79, 91 и 101
от 2013 г.; доп., бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 83 от
2014 г., бр. 101 от 2015 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Райна
Добринова Добрева-Иванова – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Министър:
Ек. Захариева
6697
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 558-ОЗ
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13,
ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор реши:
Въз основа на подаденото искане вх. № РГ-1090-22 от 26.07.2016 г., подписано от г-н Венелин
Манев – изпълнителен директор на „Здравнозастрахователно дружество – Планета“ – ЕАД,
ЕИК: 124634117, прекратява образуваното на
основание чл. 602, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 603
от Кодекса за заст раховането производство
по заявление вх. № РГ-10-90-14 от 31.05.2016 г.,
допълнено с писмо от 2.06.2016 г., за издаване
на разрешение за доброволно прекратяване на
„Здравнозастрахователно дружество – Планета“ – ЕАД, ЕИК: 124634117.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132,
ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

6745

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3464-П
от 5 август 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
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
Агенцият а за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1648 от 15.04.2016 г. (ДВ,
бр. 50 от 2016 г.), изменено с Решение № 1663 от
28.07.2016 г. (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
относно откриване на процедура за приватизация,
и протоколно решение № 4256 от 5.08.2016 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на:
1.1. Дипломатически клуб „Бояна“, намиращ
се в София, район „Витоша“, ул. Васил Чекаларов
51, местността в.з. Панорамен път – Специални
нужди – Беловодски път;
1.2. сграда с идентификатор 68134.801.2076.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намираща
се на ул. Райко Алексиев 40, кв. Изток, София;
1.3. сграда с площ 650,78 кв. м, гараж с площ
36 кв. м и терен от 755 кв. м, намиращи се на
ул. Чарлз Дарвин 4, кв. Изток, София,
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обособени части от „Агенция дипломатически
имоти в страната“ – ЕООД, София (наричани
по-нататък „обособените части“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 8 500 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
1 000 000 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 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 15 000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща 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, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното 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 които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособените части 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.
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3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособените части
да бъдат преведени по сметката на „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособените части и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

6753

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 373
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Н-25 от 18.06.2014 г. от Николай Динков Найденов, собственик на поземлени имоти
с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.17,
0 42 3 4.69 3 6 .18 , 0 42 3 4.69 3 6 . 2 3, 0 42 3 4.69 3 6 . 29,
0 42 3 4.69 3 6. 3 0 , 0 42 3 4.69 3 6.63, 0 42 3 4.69 3 6.6 4 ,
0 42 3 4.69 3 6 .6 5, 0 42 3 4.69 3 6 .6 8 , 0 42 3 4.69 3 6 .69,
0 42 3 4.69 3 6 .70 , 0 42 3 4.69 3 6 .71, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 7,
0 42 34.6936.89, 0 42 34.6936.9 0, 0 42 34.6936.111,
04234.6936.112, 04234.6936.115, 04234.6936.116,
04234.6936.117, 04234.6936.1886 и 04234.6936.1887
по КККР на с. Бистрица, до кв. 3м, м. в.з. Манастира – Бистрица, с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за собствените му поземлени имоти.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и мотивирано предложение за ПРЗИПР, нотариален
акт за продажба на недвижими имоти № 70,
том I, peг. № 748, дело № 58/2014 г., нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 2, том I,
peг. № 83, дело № 2/2013 г., нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 3, том I, peг.
№ 86, дело № 3/2013 г., нотариален акт за продажба на недвижим имот № 4, том I, peг. № 86,
дело № 4/2013 г., нотариален акт за продажба
на недвижим имот № 19, том I, peг. № 328, дело
№ 17/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 40, том I, peг. № 542, дело
№ 35/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 88, том I, peг. № 1135, дело
№ 79/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 89, том I, peг. № 1136, дело
№ 80/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 93, том I, рег. № 1181, дело
№ 84/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 135, том I, peг. № 1581, дело
№ 113/2013 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 22, том I, peг. № 228, дело
№ 17/2014 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 61, том I, peг. № 665, дело
№ 50/2014 г., нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 96, том I, peг. № 1006, дело
№ 77/2014 г., нотариален акт за продажба на недвижим имот № 69, том I, peг. № 711, дело № 57/2014 г.,
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ 69, том I, peг. № 711, дело № 57/2014 г., скици
от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.17, 04234.6936.18,
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0 42 3 4.69 3 6 . 2 3, 0 42 3 4.69 3 6. 29, 0 42 3 4.69 3 6 . 3 0 ,
0 42 3 4.69 3 6 .63, 0 42 3 4.69 3 6 .6 4 , 0 42 3 4.69 3 6 .6 5,
0 42 3 4.69 3 6 .6 8 , 0 42 3 4.69 3 6 .69, 0 42 3 4.69 3 6 .70 ,
0 42 3 4.69 3 6 .71, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 7, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 9,
04234.6936.90, 04234.6936.111, 04234.6936.112 ,
04234.6936.115, 04234.6936.116, 04234.6936.117,
04234.6936.1886 и 04234.6936.1887 по КККР на с.
Бистрица, пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-88 от 25.11.2014 г., т. 7, е
прието заданието и мотивираното предложение.
Със Заповед № РД-09-50-1016 от 19.12.2014 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено задание
за проектиране и разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение
на улица между о.т. 35к – 35м и о.т. 35н и план
за регулация и застрояване на поземлени имоти
с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.17,
0 42 3 4.69 3 6 .18 , 0 42 3 4.69 3 6 . 2 3, 0 42 3 4.69 3 6 . 29,
0 42 3 4.69 36. 3 0 , 0 42 3 4.69 36.63, 0 42 3 4.69 36.6 4 ,
0 42 3 4.69 3 6 .6 5, 0 42 3 4.69 3 6 .6 8 , 0 42 3 4.69 3 6 .69,
0 42 3 4.69 3 6 .70 , 0 42 3 4.69 3 6 .71, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 7,
0 42 34.6936.89, 0 42 34.6936.9 0, 0 42 34.6936.111,
04234.6936.112, 04234.6936.115, 04234.6936.116,
04234.6936.117, 04234.6936.1886, 04234.6936.1887 по
КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Н-25 от 19.12.2014 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-25 от 11.03.2015 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на улица между
о.т. 35к – 35м, план за регулация – откриване на
нова улица от о.т. 35н – о.т. 35о – 35п до о.т. 35р,
откриване на пешеходна алея върху част от имот
с идентификатор 04234.6936.303 (между имоти
с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.64 и
04234.6936.17) и план за регулация и застрояване за
нов УПИ XXXVIII-16, 17, 18, 23, 29, 30, 63, 64, 65,
68, 69, 70, 71, 87, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 1886,
1887 – „За жилищно строителство и трафопост“,
кв. 3м, местност в.з. Бистрица – Манастира, район
„Панчарево“, с обяснителна записка.
Представени са схеми на инженерната и
техническата инфраструктура, съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д,
със становище № 1201719503 от 21.01.2015 г. и
„БТК“ – ЕАД, на 7.08.2014 г., данни за предварително проучване с № ТУ-2716 от 6.08.2014 г. от
„Софийска вода“ – АД, и становище № 94-00-276
от 28.01.2015 г. на директора на РИОСВ – София,
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда.
Със заявление вх. № ГР-94-Н-25 от 11.03.2015 г.
допълнително е внесено геодезическо заснемане
и експертна оценка на съществуващата висока
дървесна растителност, заверена от Дирекция
„Зелена система“ – СО, на 26.06.2015 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-390/19 от
13.11.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок са постъпили две възражения, а именно възражение № 6602-390/14 от
7.09.2015 г. от Милка Иванова Петкова и Павлин Иванов Петков, собственици на поземлен
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имот № 018134, относно несъответствие между
кадастрална карта и документите за собственост
върху собствения им имот и възражение № 6602390/7 от 12.06.2015 г. от наследниците на Троян
Господинов Гергов, собственик на поземлен имот
№ 018061, които изразяват общо несъгласие с
проекта за ПУП.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият заедно с постъпилите възражения е
разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-2 от
12.01.2016 г., т. 25, като възраженията не са уважени
като неоснователни и е предложено проектът да
бъде изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересувано
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Николай Динков Найденов като
собственик на поземлени имоти с идентификатори 04234.6936.16, 04234.6936.17, 04234.6936.18,
0 42 3 4.69 3 6 . 2 3, 0 42 3 4.69 3 6 . 29, 0 42 3 4.69 3 6 . 3 0 ,
0 42 3 4.69 3 6 .63, 0 42 3 4.69 3 6 .6 4 , 0 42 3 4.69 3 6 .6 5,
0 42 3 4.69 3 6 .6 8 , 0 42 3 4.69 3 6 .69, 0 42 3 4.69 3 6 .70 ,
0 42 3 4.69 3 6 .71, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 7, 0 42 3 4.69 3 6 . 8 9,
04234.6936.90, 04234.6936.111, 04234.6936.112 ,
04234.6936.115, 04234.6936.116, 04234.6936.117,
04234.6936.1886 и 04234.6936.1887 по КККР на с.
Бистрица – предмет на плана, което се установява
от представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПРЗ от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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. Имотите
се урегулират за първи път в общ УПИ, като регулационните граници следват имотните такива
на същите по кадастралната карта в съответствие
с чл. 17, ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ с
план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственик на имотите, които се сливат и
образуват един УПИ, е едно и също лице, изразило
съгласието си в този смисъл, чрез иницииране
на настоящото административно производство.
Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между о.т.
35к – 35м с оглед урегулиране на нова улица от
о.т. 35н – о.т. 35о – 35п до о.т. 35р с цел осигуряване на лице (изход) към улица на нов УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
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Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в
природна среда“ (Жм1). Предвиденото застрояване
на жилищни сгради и трафопост е допустимо в
тази устройствена зона съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 2-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата
висока дървесна растителност, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 3,
чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-2 от 12.01.2016 г.,
т. 25, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на улица между о.т. 35к – 35м по
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кафявите и зелените линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
откриване на нова улица от о.т. 35н – о.т. 35о – 35п
до о.т. 35р. Откриване на пешеходна алея върху
част от имот с идентификатор 04234.6936.303
(между имоти с идентификатори 04234.6936.16,
04234.6936.64 и 04234.6936.17). Създаване на нов
УПИ XXXVIII-16, 17, 18, 23, 29, 30, 63, 64, 65, 68,
69, 70, 71, 87, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 1886,
1887 – „За жилищно строителство и трафопост“,
кв. 3м, местност в.з. Бистрица – Манастира, по
червените и сините линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
нов УПИ XXXVIII-16, 17, 18, 23, 29, 30, 63, 64, 65,
68, 69, 70, 71, 87, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 1886,
1887 – „За жилищно строителство и трафопост“,
кв. 3м, местност в.з. Бистрица – Манастира, съгласно приложения.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
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 Столична 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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6574
РЕШЕНИЕ № 378
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-П-23 от 30.10.2014 г. от Петър
Василев Йорданов, собственик на поземлен имот
с идентификатор 29150.7104.150 по КККР на с.
Железница, с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР)
на УПИ XXV-150 и УПИ XXVI-150, кв. 1, м. с.
Железница, район „Панчарево“. Към заявлението
е приложена скица с предложение за изменението
и нотариален акт № 76, том XVII, дело № 2306
от 24.07.1978 г., нотариален акт № 77, том XVII,
дело № 2307 от 24.07.1978 г., нотариален акт № 80,
том I-A, peг. № 12361, дело № 53 от 24.07.2014 г.,
скица № 15-202498 от 19.06.2014 г. от СГКК за
имот с идентификатор 29150.7104.150.
С писмо изх. № ГР-94-П-23 от 7.11.2014 г. заявителят е уведомен да отстрани нередовностите по
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преписката, като представи комбинирана скица
за имот с идентификатор 29150.7104.150 в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заявление вх. № ГР-94-П-23 от 17.11.2014 г. е
внесена комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано и мотивираното предложение е прието от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г., т. 1, със служебно
предложение „Да се представят доказателства
за съгласие за производството по одобряване на
ПУП от всички собственици на имот с идентификатор 29150.7104.150“, като е предложено на
главния архитект на СО да издаде заповед за
разрешаване изработването на проект за ПУП
след изпълнението му.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ със
заявление вх. № ГР-94-П-23 от 30.10.2014 г. Стоил
Василев Йорданов като собственик на имот с
идентификатор 29150.7104.150 по КККР на с. Железница е поискал разрешаване на изработването
на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XXV-150 и
УПИ XXVI-150, кв. 1, м. с. Железница, район
„Панчарево“.
Със Заповед № РД-09-50-131 от 23.02.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 3 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – изменение план
за регулация на УПИ XXV-150 и УПИ XXVI150, кв. 1, м. с. Железница, район „Панчарево“,
поземлен имот с идентификатор 29150.7104.150
по КККР на с. Железница.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо
изх. № ГР-94-П-23-[4] от 25.02.2015 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р-9 4 -П-2 3 -[5 ] о т
12.09.2015 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – изменение план за
регулация за УПИ: XXV-150 и УПИ XXVI-150;
изменение на задънена улица от о.т. 56 до о.т. 55
и откриване на задънена улица от о.т. 56 до о.т.
56а с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-П-23-[6] от 7.10.2015 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Съгласно
писмо изх. № 6602-81/5 от 8.02.2016 г. на кмета
на район „Панчарево“ е постъпило възражение
вх. № 9400-3651 от 7.12.2015 г. от собственика на
УПИ XXXV-156 относно засягане на границата
на собствения му имот.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият заедно с постъпилото възражение е
разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-23 от
22.03.2016 г., т. 3, като възражението не е уважено, тъй като предвижданията на ПУП не засягат
границите и площта на имота на възразителя
и новопредвидената задънена улица преминава
изцяло в имота на заявителите.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлен имот с идентификатор 29150.7104.150
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по КККР на с. Железница, попадащи в границите
на УПИ XXV-150 и УПИ XXVI-150 – предмет на
изменението, което се установява от представените
в административното производство документи за
собственост и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП 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.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ XXV-150 и УПИ XXVI-150,
по искане на собствениците им и същите се
поставят в съответствие с имотните такива на
имота по кадастралната карта.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 15, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Действащият ПР на УПИ XXV-150 и УПИ
XXVI-150 е одобрен с Решение № 83 по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС, а кадастралната
карта за територията е одобрена със Заповед
№ РД-18-36 от 17.06.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава на промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
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.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация на задънена
улица от о.т. 56 до о.т. 55 с оглед откриване на
задънена улица от о.т. 56 до о.т. 56а с цел осигуряване на лице (изход) към улица на нови УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-23 от 22.03.2016 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. с. Железница, кв. 1, район
„Панчарево“. Изменение на задънена улица от
о.т. 56 до о.т. 55. Откриване на задънена улица
от о.т. 56 до о.т. 56а. Изменение границите на
УПИ XXV-150 и на УПИ XXVI-150 и създаване
на нови УПИ XXV-150 – „Зa жс“, и УПИ ХХVІ150 – „За жс“, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
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.
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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6570
РЕШЕНИЕ № 388
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-94 от 3.06.2014 г. от Иван Рангелов
Коцев и Нина Иванова Трънкова, собственици на
поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1220
и 39791.6019.1221 по КККР на с. Кривина, с искане
за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване на УПИ I – „За стопански
двор“, кв. 48, м. с. Кривина, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 96, том
I, peг. № 2579, дело № 81/4.07.2013 г., нотариален
акт № 8, peг. № 4414, дело № 181/20.12.2013 г., скица
№ 7718 от 11.02.2014 г., издадена от СГКК за поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1220, скица
№ 15-148428 от 16.05.2014 г., издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1221,
комбинирана скица по чл. 16 ЗКИР, пълномощно.
С писмо изх. № ГР-94-00-94 от 11.08.2014 г.
заявителите са уведомени да представят съгласие за производството по одобряване на ПУП
от другия собственик на имот с идентификатор
39791.6019.1221 и да се уточни предназначението на новообразуваните УПИ в съответствие с
устройствената зона, в която попадат същите.
С молба вх. № ГР-94-00-94 от 2.10.2014 г. от
Константина Атанасова Коцева и Иван Ранге-
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лов Коцев е изразено съгласие за настоящото
производство и изяснено предназначението на
новообразуваните УПИ – ,,За промишлено производство и складова дейност“.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-88/25.11.2014 г., т. 2, като е
прието изменение на ПУП и е предложено на
главния архитект на СО да издаде заповед за
разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план, при задължително спазване на
условията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-1018 от 22.12.2014 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – „За стопански
двор“, кв. 48, м. с. Кривина, район „Панчарево“,
поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1220
и 39791.6019.1221 по КККР на с. Кривина.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-0094 от 5.01.2015 г.
Със за явление вх. № Г Р-94- 0 0 -94 от
27.02.2015 г. е внесен за одобряване проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване за УПИ I – „За стопански двор“; откриване на задънена улица от
о.т. 124а до о.т. 124б; създаване на УПИ за имоти
с идентификатори 39791.6019.1223, 39791.6019.1224
и 39791.6019.1221 – УПИ V-1223 – „За промишлено производство и складова дейност“, и УПИ
VI-1221, 1224 – „За промишлено производство и
складова дейност“, кв. 48, м. с. Кривина, с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
Към заявлението са приложени нотариален акт
№ 3, том I, peг. № 0386, дело № 3/30.01.2015 г. за
поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1224
по КККР на с. Кривина на името на Константина
Атанасова Коцева, скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1221,
39791.6019.1223 и 39791.6019.1224 по КККР на
с. Кривина, идентични с поземлени имоти с
идентификатори 39791.6019.1220 и 39791.6019.1221
по КККР на с. Кривина.
Със заявление вх. № ГР-94-00-94 от 27.04.2015 г.
са представени съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 9.03.2015 г. и
данни за предварително проучване № ТУ-742 от
27.02.2015 г. от „Софийска вода“ – АД.
Със заявление вх. № ГР-94-00-94 от 18.05.2015 г.
допълнително са внесени експертна оценка на съществуващата растителност и декларация за липса
на съществуваща висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО,
на 15.05.2015 г.
С писмо изх. № ГР-94-00-94 от 29.07.2015 г. на
заявителите е указано да отстранят недостатъците
по проекта и преписката.
Със заявление вх. № ГР-94-00-94 от 25.09.2015 г.
са п редс та вени с та новище № 94 - 0 0 -790 0 о т
18.09.2015 г. на директора на РИОСВ – София, за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда,
удостоверение за сключен граждански брак от
19.09.1992 г., скица № 15-64126 от 16.02.2015 г.,
издадена от СГКК за поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1221, скица № 15-69271 от
19.02.2015 г., издадена от СГКК за поземлен имот
с идентификатор 39791.6019.1224.
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На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица, като съгласно
писмо изх. № 6602-10/3/06.07.2015 г. на кмета на
район „Панчарево“ в законоустановения срок
не са постъпили възражения, предложения и
искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-78 от
3.11.2015 г., т. 4, като е предложено на главния
архитект на СО да издаде заповед за одобряването
му, след изпълнение на направеното служебно
предложение, а именно да се посочи височината
на сградите и да се предвиди тротоар в южна
посока на новопредвидената улица.
Със заявление вх. № ГР-94-00-94 от 17.11.2015 г.
е внесен коригиран в оранжев цвят проект.
С р еш ен и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-9 0 о т
15.12.2015 г., т. 1, ОЕСУТ е поправил предходното си решение, като вместо: „Приема проекта.
Предлага на главния архитект на СО да издаде
заповед за одобряването му“ да се чете: „Приема проекта. Изпраща в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственици на
поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1221,
39791.6019.1223 и 39791.6019.1224 по КККР на с.
Кривина, идентични с поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1220 и 39791.6019.1221 по
КККР на с. Кривина, попадащи в границите на
УПИ I – „За стопански двор“ – предмет на изменението, което се установява от представените в
административното производство документи за
собственост и скица от СГКК.
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 ПУП 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.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ I – „За стопански двор“, за
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1221, 39791.6019.1223 и 39791.6019.1224
по КККР на с. Кривина.
Имотите се урегулират за първи път.
Поземлен имот с идентификатор 39791.6019.1223
се урегулира, като регулационните граници следват имотните такива на същия по кадастралната
карта.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ и чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Поз ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
39791.6019.1221 и 39791.6019.1224 се урегулират в
общ УПИ, като регулационните граници следват
имотните такива на имотите по кадастралната
карта в съответствие с чл. 17, ал. 3 във връзка
с ал. 2, т. 3 ЗУТ.
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Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ с
план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственик на имотите, които се сливат
и образуват един УПИ, са едни и същи лица,
изразили съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
Действащият ПР на УПИ I – „За стопански
двор“, е одобрен със Заповед № 157 от 11.04.1960 г.
на председателя на ИК на СГНС и Заповед № РД09-327 от 16.12.1997 г. на кмета на район „Панчарево“, а кадастралната карта за територията е
одобрена със Заповед № РД-18-74 от 20.12.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК и изменена
със Заповед № КД-14-22-1056 от 9.07.2013 г. на
началника на СГКК, като в границите на УПИ
I – „За стопански двор“, са създадени нови поземлени имоти с идентификатори 39791.6019.1221,
39791.6019.1223 и 39791.6019.1224.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава с промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
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.
Изменението на плана за регулация се състои и в изменение на улична регулация с оглед
откриване на задънена улица от о.т. 124а до о.т.
124б с цел осигуряване на лице (изход) към улица
на нови УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Съгласно чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона: „Зона за
малки и средни производства и занаятчийски услуги“ (Пмс), в която съгласно т. 21 на приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното
предназначение на УПИ да е „За промишлено
производство и складова дейност“. Показателите в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите по ОУП на СО.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в новите УПИ се
предвижда ниско като характер (с височина до
6,5 м) и свободностоящо като начин нежилищно
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на нежилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ. Предвиденото
застрояване в съседните УПИ също е с нежилищна функция.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от декларация за липса на
висока дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 7 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 и ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1,
чл. 17, чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 35,
ал. 2, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 21 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-78
от 3.11.2015 г., т. 4, и № ЕС-Г-90 от 15.12.2015 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за рег улаци я на м. Кривина, к в. 48, район
„Панчарево. Откриване на задънена улица от
о.т. 124а до о.т. 124б. Изменение границите на
УПИ I – „За стопански двор“. Създаване на нови
УПИ V-1223 – „За промишлено производство и
складова дейност“, и УПИ VI-1221, 1224 – „За
промишлено производство и складова дейност“;
по кафявите линии, цифри, текст, зачертавания и
щрихи и с корекциите с оранжев цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
нови УПИ V-1223 – „За промишлено производство
и складова дейност“, и УПИ VI-1221,1224 – „За
промишлено производство и складова дейност“,
кв. 48, м. Кривина, район „Панчарево“, съгласно
приложения проект.
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.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6756
РЕШЕНИЕ № 473
от 14 юли 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-10 от 30.01.2014 г. от Анелия
Пламенова Терзиева, Валентин Георгиев Терзиев
и Антония Цочева Терзиева с искане за разрешаване изработване на проект за ПРЗ за ПИ с
идентификатор 11884.5595.9 от КККР на с. Войняговци, район „Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за ПУП; нотариален акт № 17, т. II,
peг. № 8661, дело № 190 от 16.12.2013 г. за ПИ с
идентификатор 11884.5595.9 на името на Анелия
Пламенова Терзиева, Валентин Георгиев Терзиев
и Антония Цочева Терзиева; скица от СГКК за
ПИ с идентификатор 11884.5595.9 от КККР на
с. Войняговци, район „Нови Искър“; задание за
проектиране по смисъла на чл. 125, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани от отделите в НАГ и приети от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-16 от
4.03.2014 г., т. 25.
Процедурата по изработването на проект за
ПРЗ е разрешена със Заповед № РД- 09-50-266 от
11.04.2014 г. на главния архитект на СО. Заповедта
е изпратена в района с писмо изх. № ГР-94-00-10
от 14.04.2014 г.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р-9 4 - 0 0 -10 [1] о т
10.10.2014 г. в НАГ – СО, е внесен проект за
ПРЗ с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-00-10[3]/2014 от
12.01.2015 г. в НАГ са внесени съгласуване с
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, схема по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ по част „ВиК“ и декларация за
отсъствие на дървесна растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ при СО.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ,
като са дадени становища за корекции, за които
заявителите са уведомени с писмо изх. № ГР-9400-10 [4]/2014 от 24.03.2015 г.
Със заявление вх. № ГР-94-00-10[5]/2014 от
18.05.2015 г. в НАГ са внесени: коригиран проект; становище по проекта от РИОСВ – София;
комуникационно- транспортен план и план-схема
по част „Електро“.
Коригираният проект е съгласуван от отдел
„БДПР – Комуникации и транспорт“.
Проектът е изпратен в район „Нови Искър“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
писмо изх. № ГР-94-00-10[6]/2014 от 13.10.2015 г.
С писмо изх. № 6602-153 от 16.12.2015 г. район
„Нови Искър“ удостоверява, че възражения и
предложения по проекта не са постъпили. Към
писмото са приложени разписен списък и обрат
ни разписки.
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Проектът е отново разгледан и съгласуван от
отделите „ОУП“, „БДПР“ и „Правен“ при НАГ.
Представени са съгласувателни писма и изходни данни, както следва: „ЧЕЗ – Разпределение
България“ – АД, от 11.09.2014 г.; дирекция „Зелена
система“ при СО – № ЗС-94-А-51 от 17.12.2014 г.;
РИОСВ – Софи я – Решение № СО- 69-ПР от
2015 г.; ПКТП; план-схеми по чл. 108, ал. 2 по
части „Ел“ и „В и К“.
Проектът е докладван и приет с решение по
протокол № ЕС-Г-2 от 12.01.2016 г., т. 17, с направено служебно предложение.
Проектът е коригиран съгласно служебното предложение на ОЕСУТ, като е отразена
функция „За жилищно строителство“, което е
в съответствие с предвижданията на ОУП на
СО. Корекцията е отразена на чертежите във
виолетов цвят.
При проверка в служебен порядък се констатира, че с проекта за улична регулация се засягат
имоти – частна собственост, и е необходимо провеждането на отчуждителни процедури, предвид
което компетентен орган по одобряването на
плана е СОС.
Проектът отново е разгледан от ОЕСУТ, като
с решение по протокол № ЕС-Г-7 от 26.01.2016 г.,
т. 2, е коригирано предходното решение и проектът
се изпраща за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението е подадено от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Анелия Пламенова
Терзиева, Валентин Георгиев Терзиев и Антония
Цочева Терзиева с искане за разрешаване изработване на проект за ПРЗ за ПИ с идентификатор
11884.5595.9 от КККР на с. Войняговци, район
„Нови Искър“, с което е спазена разпоредбата
на чл. 135, ал. 1 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижим имот, през който
преминава предвидената с плана улица за достъп
до новосъздадени урегулирани поземлени имоти.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, допуснато е 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, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в природна
среда“ („Жм1“), т. 5 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Предвижданията на проекта съответстват на
устройствените показатели, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
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Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-16-077 от 9.04.1990 г.
Кадастралната карта за района е одобрена
със Заповед № РД-18-4 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът за ПУП е изработен върху действаща
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
В проекта за план за регулация се предвижда
създаването на два нови УПИ IX и УПИ X в нов
кв. 25а на м. с. Войняговци.
Външните регулационни линии на УПИ съвпадат с имотните граници на ПИ с идентификатор 11884.5595.9. Отреждането на новите УПИ
е за ПИ 9. Функцията на УПИ е „За жилищно
строителство“ в съответствие с изискванията на
зона „Жм1“ по ОУП на СО/2009 г.
Новопредвидените УПИ IX-9 и УПИ Х-9 отговарят на изискванията за минимална площ и лице
към улица съгласно разпоредбата на чл. 19 ЗУТ.
Предвиждат се нова улица по о.т. 18в – о.т.
18г – о.т. 18д – о.т. 18е – о.т. 18ж – о.т. 18з – о.т.
18и и нова улица по о.т. 18д – о.т. 18к. При о.т.
18в – о.т. 18б уличната регулация се изменя, за
да се обвърже новата улица с действащия план
за регулация на с. Войняговци.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ IX-9 и Х-9 се осигурява по новопредвидената
улица, с което е спазен чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
С плана за ПЗ в новите УПИ се предвиждат
свободностоящи жилищни сгради на 3 етажа с
максимално допустима кота корниз – 10 м. Предвидените сгради отговарят на законоустановените
изисквания за разстояния по ЗУТ.
Предвиденото застрояване се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на сградите
до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
дружества „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД,
„Софийска вода“.
Спазен е чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, като е представена декларация за съществуваща растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Представено е становище на РИОСВ за необходимостта от извършване на екологична оценка в
съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му в съответствие е изпълнението на Рамковата програма за прилагане на ОУП на СО и не
предвижда изразходване на бюджетни средства
от Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1
и 2, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във
връзка с ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

ЗУТ, устройствена категория по т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-2 от 12.01.2016 г., т. 17, и № ЕСГ-7 от 26.01.2016 г., т. 2, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
УПИ IХ-9 – „За ЖС“, и УПИ Х-9 – „За ЖС“,
от кв. 25, нова улица по о.т. 18в – о.т. 18г – о.т.
18д – о.т. 18е – о.т. 18ж – о.т. 18з – о.т. 18и; нова
улица по о.т. 18д – о.т. 18к, м. с. Войняговци,
по сините и червените линии, цифри и текст и
корекциите във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за улична регулация между о.т. 18б (нова) и о.т.
18в, м. с. Войняговци, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачерквания съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ IХ-9 – „За ЖС“, и УПИ Х-9 – „За ЖС“, от
кв. 25, м. с. Войняговци, съгласно приложения
проект.
4. Одобрява проект за план-схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУТ.
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 Столична 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 Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6809

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 393
от 18 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение вх. № ДЗ-431 от 4.05.2016 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот
КИ 99088.18.59 по кадастралната карта на кв.
Долни Воден, Асеновград, за „Автосервиз“, като
се обособи урегулиран поземлен имот – УПИ
99088.18.59 – за автосервиз, съгласно нанесените
линии с червен и син цвят и надпис със син цвят.
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Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Община
Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
6736
РЕШЕНИЕ № 394
от 18 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение вх. № ДЗ-432 от 4.05.2016 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
външно ел. захранване 1 kV за поземлен имот
КИ 99087.18.98 по кадастралната карта на кв.
Горни Воден, Асеновград, съгласно нанесената
линия с червен цвят.
2. Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план за
водопровод и канализация за поземлен имот КИ
99087.18.98 по кадастралната карта на кв. Горни
Воден, Асеновград, съгласно нанесените линии
с кафяв и зелен цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
6737
РЕШЕНИЕ № 395
от 18 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-441 от
4.05.2016 г. от зам.-кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация
и застрояване за ПИ с КИ № 00702.7.195 по
кадастралната карта на Асеновград, като се образуват нови УПИ 00702.7.447, жилищно застрояване, УПИ 00702.7.448, жилищно застрояване,
УПИ 00702.7.449, жилищно застрояване, УПИ
00702.7.450, жилищно застрояване, и улица с
идентификатор 7.451 по кадастралната карта на
Асеновград, съгласно нанесените червени и сини
регулационни линии и надписи със син цвят на
приложения проект.
Установява се режим на застрояване в УПИ
00702.7.447, жилищно застрояване, УПИ 00702.7.448,
жилищно застрояване, УПИ 00702.7.449, жилищно
застрояване, УПИ 00702.7.450, жилищно застро-

ВЕСТНИК

БРОЙ 66

яване, съгласно нанесените ограничителни и
задължителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят.

6738

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 436
от 15 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-472 от
30.05.2016 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
уличен водопровод PE-HD ∅ 63 /3,8mm/1.00 MP до
поземлени имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121
и КИ 49151.14.136 по кадастралната карта на
с. Мостово и поземлен имот КИ 12992.10.48 по
кадастралната карта на с. Врата – част с. Мостово
и част с. Врата, съгласно нанесените плътни линии
с кафяв цвят и сервитут, означен с пунктирни
линии с кафяв цвят.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив.

6739

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 83
от 5 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и съгласно решение № 4 от
протокол № 2 от 26.02.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии в обхват: полски
път № 159014 по КВС на с. Хераково за въздушно
трасе на електропровод НН от стълб на клон
„А“ на МТП „Хераково – гробище“ до нов стълб
пред УПИ I-160006, кв. 42, с. Хераково, община
Божурище, в съответствие с приложените чертежи, неразделна част към настоящото решение.

6734

Председател:
В. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 84
от 5 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и съгласно решение № 14 от
протокол № 2 от 26.02.2016 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
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на урбанизираните територии за „Кабел 20 kV
от ВЕП 20 kV „Гурмазово“ до проектен БКТП,
нова мрежа на трасе на електропровод НН от нов
БКТП в УПИ III-023044, кв. 47, до УПИ III-357,
кв. 40, с. Гурмазово, община Божурище, по полски път № 000042, 000039, 023033, 000050, 000081
по КВС на с. Гурмазово, община Божурище, в
съответствие с приложените чертежи, неразделна
част към настоящото решение.

6735

Председател:
В. Симеонов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-16-7706-164
от 3 август 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
Одобрявам проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ), одобрен със Заповед
№ Г-17 от 18.01.1995 г. на кмета на община Вар
на и работен устройствен план (РУП) за УПИ
II-150 „За общ. обслужване – образование“, кв.
694, УПИ III-152 „За образование“, кв. 684а, и
план за улична регулация (ПУР) и надземно
застрояване между о.т. 335 и о.т. 330, 2 м. р., гр.
Варна, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от заповедта.
Заповедта може да се обжалва по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Варна, чрез областния управител на област
с административен център – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6572

Областен управител:
Ст. Пасев

ОБЩИНА ДРЯНОВО
ЗАПОВЕД № 472
от 8 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила
от 1.08.2016 г.) във връзка с Решение № 135 от
29.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Дряново,
нареждам:
Да се промени наименованието на Целодневна
детска градина „Детелина“ – Дряново, на Детска
градина „Детелина“ – Дряново, със седалище: гр.
Дряново, ул. Никола Мушанов 4.
Заповедта да се сведе до знанието на директора на ЦДГ „Детелина“ – Дряново, за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет:
М. Семов
6657
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 298
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура (електропровод) за
захранване на поземлен имот (ПИ) 057133, 057125,
057126, 057111 и 057064 в местността Пенкови
ливади, землище на с. Васил Левски.
Подробният устройствен план предвиж да
трасето на електропровода за захранване на ПИ
057133, 057125, 057126, 057111 и 057064 в местността
Пенкови ливади, землище на с. Васил Левски, да
мине през ПИ 000716 – местен път – публична
общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
6655

ОБЩИНА ОПАКА
РЕШЕНИЕ № 94
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 2 от
19.07.2016 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Опака, одобрява:
1. ПУП – парцеларен план за обект: оптична
кабелна линия от ш.3 в ПИ 000055 до ш.4 в ПИ
000027 в землището на гр. Опака;
2. ПУП – парцеларен план за обект: оптична
кабелна линия от ш.5 в ПИ 182001 до ш.6 в ПИ
000286 в землището на гр. Опака.
Председател:
Г. Ашимов
6678

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 238
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на квартали 126,
127 и 120 по плана на с. Рударци, като:
1. С плана за регулация се прокарват улици с
осови точки (о.т.) 1712 – о.т. 1713 и о.т. 1704 – о.т.
1705. Закрива се улица с осови точки (о.т.) 9710 – о.т.
9716, при което квартал 127 се заличава.
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Образуват се в квартал 126 нови урегулирани
поземлени имоти (УПИ) І-1776, УПИ ІІ-1777, УПИ
ІІІ-1778, УПИ ІV-1778, УПИ V-1778, УПИ VІ-1775,
УПИ VІІ-1774, УПИ VІІІ-1773, УПИ ХІ-1772,
УПИ ХІІ-1773, УПИ ХІІІ-1772, УПИ ХІV-1771,
УПИ ХV-1771, УПИ ХVІ-1769 и УПИ ХVІІ – „За
трафопост“.
Изменя се регулацията на УПИ ХVІ, УПИ
ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІІІ, УПИ
ХХІV, УПИ ХХVІ, УПИ ХХVІІ и УПИ ХL – „За
парк“, в квартал 120, като се образуват нови УПИ
ХVІ-4992, УПИ ХVІІІ-1778, УПИ ХІХ-1759, УПИ
ХХ – „За парк“, УПИ ХХІІІ-4998, УПИ ХХVІ1762, 1763, УПИ XLІІ-1761, УПИ XLІІІ-1760 и
УПИ XLV-1905.
Изменя се регулацията на СХХV-2329 в квартал 119.
2. С плана за застрояване се определя зона
на застрояване в новообразуваните урегулирани
поземлени имоти (УПИ) І-1776, УПИ ІІ-1777,
УПИ ІІІ-1778, УПИ ІV-1778, УПИ V-1778, УПИ
VІ-1775, УПИ VІІ-1774, УПИ VІІІ-1773, УПИ ХІ1772, УПИ ХІІ-1773, УПИ ХІІІ-1772, УПИ ХІV-1771,
УПИ ХV-1771, УПИ ХVІ-1769 и УПИ ХVІІ – „За
трафопост“, в кв. 126 и в УПИ ХVІ-4992, УПИ
ХVІІІ-1778, УПИ ХІХ-1759, УПИ ХХ – „За парк“,
УПИ ХХІІІ-4998, УПИ ХХVІ-1762, 1763, УПИ
XLІІ-1761, УПИ XLІІІ-1760 и УПИ XLV-1905 в кв.
120 с начин на застрояване – свободно, характер
на застрояване за нискоетажно жилищно строителство и устройствена зона (Жм).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.

6740

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-1012
от 3 август 2016 г.
На основание чл. 310, ал. 5 от Закона за пред
училищното и училищното образование, чл. 44,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и Решение
№ 272 от 28.07.2016 г. на Общинския съвет – гр.
Плевен, за закриване на ЦДГ „Мир“, с. Коилов
ци, община Плевен, нареждам:
1. Закривам Детска градина „Мир“ – с. Коиловци, община Плевен, област Плевен, с адрес на
управление с. Коиловци, община Плевен, област
Плевен, считано от 1.09.2016 г.
2. Трудовите правоотношения със служителите
от ДГ „Мир“, с. Коиловци, община Плевен, област
Плевен, да бъдат уредени при условията на чл. 328,
ал. 1, т. 1 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.
3. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в ДГ „Мир“ – с. Коиловци, да се пренасочат към други детски градини по желание на
родителите им.
4. Финансово-счетоводната документация на
закритата детска градина да се съхранява в кметство с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.
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5. Задължителната документация на закритата
детска градина да се предаде за съхранение на ДГ
„Щастливо детство“ – с. Мечка, община Плевен,
област Плевен.
6. Движимото имущество от закритата детска
градина да се предаде за съхранение и стопанисване на кметство с. Коиловци, община Плевен,
област Плевен.
7. Недвижимото имущество на закритата
детска градина се предоставя за стопанисване на
кметство с. Коиловци до последващо решение за
управление и разпореждане.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Стефан Милев – зам.-кмет на община Плевен,
и Милен Яков – зам.-кмет на община Плевен.
За кмет:
М. Яков

6677

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 312
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, чл. 281 ЗЕС и предвид изложените
в предложение с вх. № 16ХІ-336 от 6.07.2016 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява план-схема на обект: „Изменение
(разширение) на съществуваща подземна тръбна мрежа на „БТК“ – АД (Виваком), в карето
бул. Марица-юг, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Борис
ІІІ Обединител, бул. В. Априлов, в обхвата на
ПУП – ПРЗ на кварталите: ІІ гр. част, част от
ЦГЧ, Волга – Д. Николаев, Освобождение – Гео
Милев, и част от кв. Триъгълника, гр. Пловдив.
ПУП – план-схемата се намира в сградата на
Община Пловдив на пл. Централен 1, стая 6, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.

6690

Председател:
С. Петкова

РЕШЕНИЕ № 313
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, чл. 281 ЗЕС и предвид изложените
в предложение с вх. № 16ХІ-337 от 6.07.2016 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява план-схема на обект „Изменение
(разширение) на съществуваща подземна тръбна
мрежа на „БТК“ – АД (Виваком), в карето бул.
Марица-юг, бул. В. Априлов, бул. Хр. Ботев, ул.
Царевец, в обхвата на ПУП – ПРЗ на кварталите: Русин махала, Зеленчукова борса, част
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от ж.к. Отдих и култура, част от ж.к. Кишинев,
Младежки хълм, Велбъжд и част от кв. Триъгълника, гр. Пловдив.
ПУП – план-схемата се намира в сградата на
Община Пловдив на пл. Централен 1, стая 6, ет. 8.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.

6691

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 270
от 21 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на местен път за
пътна връзка на УПИ 172.121 – производствени,
складови и обслужващи дейности (ПИ 73242.172.48
и ПИ 73242.172.49) и УПИ 172.123 – производствени и складови дейности (ПИ 73242.172.65,
ПИ 73242.172.66 и ПИ 73242.172.67), м. Тънкия
път, по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив, по следата на
вариант единствен, нанесен върх у приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите от
трасето имоти. Проектът е изработен за по
етапно – I етап в обхвата на ПИ 73242.172.90 и
част от 73242.613.44 (полски пътища) и ІІ етап
в обх вата на ПИ 73242.172.115, 73242.172.45,
73242.172.46, 73242.172.47, 73242.172.48, 73242.172.49,
73242.172.61, 73242.172.62, 73242.172.63, 73242.172.64,
73242.172.65, 73242.172.66 и 73242.172.67 (земеделски земи по етапна с промяна предназначението
на земеделските земи за неземеделски нужди)
по кадастралната карта на с. Труд.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

6741

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 345
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
ел. кабел НН-1 kV от ЕТ-ТЕПО в ПИ 30990.30.32,
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местност Черкезица, землище с. Злати войвода, за
нуждите на помпена станция в ПИ 30990.66.38 и
помпено стопанство в ПИ 30990.29.324, местност
Япраклий, землище с. Злати войвода, община
Сливен, и преминаващ през имоти 30990.29.291,
30990.29.282, 30990.29.290 и 30990.29.289, общинска
собственост, и имоти 30990.29.296, 30990.29.325,
30990.29.324 и 30990.66.38, частна собственост,
местност Япраклий, землище с. Злати войвода,
община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

6725

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 346
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на водопровод за питейна вода от съществуващ
водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ 30990.29.325,
представляващ двор за застрояване, отреден „За
селскостопанска техника и инвентар с битова
част“, местност Япраклий, землище с. Злати
войвода, община Сливен, и преминаващ през
имоти 30990.29.296, 30990.29.289 и 30990.29.325 в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

6726

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 347
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на ел. кабел 20 kV от съществуващ стълб 18/17
в ПИ 67338.107.40 от ВЛ 20 kV „Летище“ на ПС
„ТЕЦ“ до нов БКТП в ПИ 67338.107.12, местност
Чобанка, землище гр. Сливен, в земеделската
територия, преминаващ през ПИ 67338.107.40 в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

6727

Председател:
Д. Митев

С Т Р.
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РЕШЕНИЕ № 350
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за кв. 1,
кв. 75 и кв. 76, с. Самуилово, община Сливен,
като се променя уличната регулация от о.т. 14
до о.т. 230 и се образуват урегулирани поземлени
имоти за жилищно застрояване и обществено
обслужване.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

Троян, в обхвата на о.т. 8-12-14-15-23-24-25-26-2728-29-30-31-32-34-365-35-36-37-38-39-40-46-47-48-4950-52-53-54-55.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 212
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 16 ЗМСМА и с чл. 31, ал. 1 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Трявна, променя границите
на кметство Плачковци и включва населените
места Брежниците, Бърдарите, Горни Маренци,
Горни Радковци, Горни Цоневци, Долни Маренци,
Долни Радковци, Донкино, Драгневци, Енчовци,
Йововци, Киселковци, Кольо Ганев, Маруцековци,
Ножерите, Носеите, Радино и Сечен камък към
неговата територия.

6728

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 139
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Слив
ница, реши:
Одобрява се проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване за поземлен
имот извън урбанизираната територия НПИ
№ 040001 в м. Бабин дел в землището на гр. Слив
ница за обект: „Складова база и производствен
цех за хранителни добавки“, със следните параметри: площ – 9993 кв. м; достъп до път – НПИ
№ 000135 – полски път на Община Сливница,
НПИ № 000142 – полски път на Община Сливница.
С ъобразно хара к т ера и ус т ройс т во т о на
застрояване територи ята съгласно чл. 25 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони е предвидена като предимно
производствена (Пп).
Съгласно чл. 18 ЗУТ е предвидено конкретно
предназначение и допустими дейности на имота
за обект: „Складова база и производствен цех за
хранителни добавки“.
Председател:
М. Павлов

6724

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 237
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 13
от 22.06.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
на ул. Стоян Българенчето, с. Бели Осъм, община

Председател:
Н. Тодоров

6545

ОБЩИНА ТРЯВНА

6656

Председател:
С. Кръстева

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 3-01-566
от 9 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 13
по протокол № 11 от 28.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, относно преобразуване на
общински детски градини нареждам:
1. Закривам целодневните детски градини,
както следва:
1.1. ЦДГ „Зорница“ – с. Дралфа, с филиали:
с. Подгорица, с. Голямо ново, с. Росина, с. Кръшно, с. Маково.
1.2. ЦДГ „Мир“ – с. Търновца, с филиали:
с. Вардун, с. Черковна, с. Драгановец.
2. Преобразувам чрез вливане на групи към
детски градини, както следва:
2.1. Към ЦДГ № 1 „Веселушко“ – Търговище,
група в с. Търновца.
2.2. Към ЦДГ № 3 „Здравец“ – Търговище,
група в с. Дралфа.
2.3. Към ЦДГ № 5 „Червената шапчица“ – Търговище, група в с. Драгановец.
2.4. Към ЦДГ № 6 „Пролет“ – Търговище,
група в с. Росина.
2.5. Към ЦДГ № 7 „Снежанка“ – Търговище,
група в с. Маково.
2.6. Към ЦДГ № 8 „Слънце“ – Търговище,
групи в с. Голямо ново.
2.7. Към ЦДГ № 9 „Приказка“ – Търговище,
група в с. Подгорица.
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2.8. Към ОДЗ „Пчелица“ – Търговище, група
в с. Вардун.
3. Задължителната документация на закритите
детски градини да се съхранява в приемащите
ги детски градини.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваните детски градини да се уредят на
основание чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Рая Матева – заместник-кмет.

6658

Кмет:
Д. Димитров

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 178
от 2 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 6,
чл. 131, ал. 2, т. 1 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ във връзка
със заявление вх. № 26-00-615 (4) от 22.02.2016 г.
от Националния институт по метеорология и
хидрология – БАН, София, във връзка с Решение
ІІ. № 1, взето с протокол № 6 на заседание на
ОЕСУТ – Чепеларе, проведено на 27.05.2016 г.,
Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за поземлен имот с идентификатор 58517.102.62,
попадащ в урегулиран поземлен имот без отреждане в кв. 1 по плана на к. к. Пампорово, като се
обособява урегулиран поземлен имот XI-62 – База
за отдих и метеорологична станция с устройствени параметри на застрояване: устройствена
зона – „Ок“, с височина на застрояване – 3 етажа (10 метра), плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,2, озеленяване – 50 %, с което се подобряват устройствените показатели, дадени в
проекта за изменение на ОУП на к. к. Пампорово
в частта на община Чепеларе, одобрен със Заповед № РД-02-14-1968 от 3.11.2009 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.

6668

Председател:
Р. Черпокова

РЕШЕНИЕ № 184
от 2 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Чепеларе, реши:
Одобрява парцеларен план за територии за
пътища, пешеходни пътеки и УПИ I (за приемна
сграда и WC) в местност Чудните мостове, землище
с. Орехово, община Чепеларе, към одобрения със
Заповед № 180 от 17.05.2005 г. на кмета на община Чепеларе подробен устройствен план – план
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за регулация и застрояване, засягащ поземлени
имоти № 0.68, 0.81, 0.83, 0.86 и 0.88, собственост
на Държавната агенция по горите, и поземлен
имот № 0.71, собственост на Община Чепеларе.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ като обект от първостепенно
значение в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез органа, издал акта,
пред Административния съд – Смолян.

6669

Председател:
Р. Черпокова

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 188
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на 2 водопроводни отклонения за поземлени имоти № 022001
и № 022002 в местност Гермите по КВС на
землище с. Кабиле, минаващо през поземлени
имоти № 000239 – напоителен канал, общинска
собственост, и № 022125 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
стопанисвани от Община „Тунджа“, в масив 22
по КВС на землище с. Кабиле, област Ямбол,
съгласно приетите и одобрени графични части,
неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.

6770

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ№ 189
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ –
Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на 2 броя ел.
кабели ниско напрежение (НН) за поземлени
имоти № 022001 и № 022002 в местност Гермите
по КВС на землище с. Кабиле, минаващо през
поземлени имоти № 000239 – напоителен канал,
общинска собственост, и № 022125 – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от Община „Тунджа“, в масив 22 по КВС на землище с. Кабиле,
област Ямбол, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.

6771

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 190
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на пътна връзка за
поземлени имоти № 022001 и № 022002 в местност
Гермите по КВС на землище с. Кабиле, минаващо
през поземлени имоти № 000239 – напоителен
канал, общинска собственост, и № 022125 – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от Община „Тунджа“, в масив 22 по КВС на землище с. Кабиле,
област Ямбол, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност
в тридесетдневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.

6772

Председател:
Г. Георгиев

121. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 253 от Данъчно-осиг у рителни я процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С160022-091-0000158 от 9.08.2016 г. възлага на
„Лъч трейд“ – ЕООД, с ЕИК 202036292, следния
недвижим имот: самостоятелен обект в сграда,
предвиден за фитнес зала, със застроена площ
393,30 кв. м, намираща се на етаж сутерен (С-1),
кота-3,20, в жилищна сграда „Белфилд Резидънс“,
София, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Стефан
Младенов 50, при граници: от две страни – фасади,
подземен паркинг, машинно, приемно СПА център, техническо помещение и склад. Жилищната
сграда е построена върху имот, съставляващ УПИ
II-1264, 1287, 1504, кв. 120, местност Студентски
град, с Разрешение за строеж № 628 от 5.08.2005 г.
и е с издадено Разрешение за ползване № СТ-12423 от 22.05.2008 г.
6759
7. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ – един към
катедра „Диференциални уравнения“ – ФПМИ;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Индустриална електроника“ – един към катедра
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„Силова електроника“ – ФЕТТ; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компют ърна техника, специалност „Технологи я на
електронното производство“ – един към катедра
„Технологии и мениджмънт на комуникационни
системи“ – ФТК, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в Техническия университет, София – във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а,
тел. 965 33 79; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20;
ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.
6776
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за
регулация на м. В.з. Горна баня, район „Овча
купел“ – улица от о.т. 58 до о.т. 272; УПИ ХІІ111, ХІІІ-1617, ХІV-1618, ХVІІІ-108 от кв. 59, УПИ
ІІІ – „За старчески дом“, УПИ ХХХІХ-49 от кв. 55.
Проектите са изложени в район „Овча купел“.
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 главния архитект на Столичната община чрез
район „Овча купел“.
6571
5а. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
на УПИ V „За озеленяване“, кв. 50, м. Лозен, и
УПИ ХХІ „За озеленяване“ и УПИ ХХХ-2283,
2284, кв. 105, м. Лозен, за изместване на съществуващи ел. проводи 110 kV „Лозен“ и ВЕЛ 20 kV
„Бента“, които са изложени в район „Панчарево“.
Във връзка с чл. 12 ЗУЗСО проектът подлежи на
обществено обсъждане. 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 главния архитект
на Столичната община чрез район „Панчарево“.
6755
45. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до имот
с № 029014 в местността Сивриите, землище на
с. Българчево, община Благоевград, засягащо имоти с № 29.116 (полски път – общинска собственост)
и № 29.14 (нива – собственост на заявителите) в
местността Сивриите, землище на с. Българчево, община 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.
6730
77. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) на улици и поземлени имоти за
обекти – публична собственост, на с.о. Телевизионна кула, Варна. Проектът е изложен в район
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„Приморски“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Приморски“.
6732
8. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на ПИ 000358, урегулиран в УПИ
I, кв. 99, и ПИ 000360, ПИ 000361, урегулирани в
УПИ I, кв. 119, с предназначение „За гробищен
парк“, местност Кошаран, землище на гр. Дунавци,
област Видин, и схеми за ел. и ВиК на гробищен
парк. Документацията може да се разгледа в
стая 9, ет. 4 в сградата на Община Видин всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6670
8. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 34в, ал. 3 ЗДС и чл. 61, ал. 3
АПК съобщава на Яна Венцеславова Михайлова,
че за изграждането на обект: „Реконструкция на
Път ІІІ-6222 „Ваксево – Смоличано“ от км 4+600
до км 7+110“, с обща дължина 3,100 км, съгласно
подробен устройствен план – парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-79 от 5.06.2014 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие, е издадена Заповед № ДС-27-145 от 29.05.2015 г.
на областния управител на област Кюстендил, с
която се отчуждават 0,125 дка от поземлен имот
№ 027002 – нива, намиращ се в землището на
с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, собственост на наследниците на Фима
Илиева Барабанска. Предвиденото обезщетение
за отчуждената част от имота е в размер 56 лв.
Заповед № ДС-27-145 от 29.05.2015 г. на областния
управител на област Кюстендил може да бъде получена в административната сграда на областната
администрация – Кюстендил, ул. Демокрация 44,
на ІV етаж, стая № 7. Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – Кюстендил,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
в 14-дневен срок от съобщаването є.
6659
2. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план на
трасе за обект: „Външно електрозахранване“ на
ПИ № 097020 и ПИ № 097021, местност Чернишки
дол, в землището на с. Борущица, община Мъглиж,
област Стара Загора. Трасето за електрозахранване
на имотите се предвижда да започне:
І. Със специализирана план-схема: От: (начална
точка) Място за присъединяване към съществуващата мрежа – въздушна мрежа, ниско напрежение, захранване от ТП 2 – с. Борущица, до
ново ЕТ два директни електромера, монтирано
на стълб № 105 от извод „А“ – идентична с точка
№ 1 – № 000001 – урбанизирана територия, съсобственост по плана за регулация на с. Борущица,
община Мъглиж. До: т. № 6 на землищната
граница на с. Борущица. Сервитутните зони са
в обхвата на посочените имоти по 0,60 м отляво
и 1,50 м отдясно на електропровода по дължина
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на трасето. Дължината на електропровода за
специализираната план-схема е 82,03 м, а площта
на сервитута е 172,75 кв. м.
ІІ. С парцеларния план:
Трасе до ПИ № 097021 – От: от т. № 6 =
т. № 25 на землищната граница на с. Борущица.
През имоти: 000544 – транспорт, държавна
публична собственост, по КВС на с. Борущица.
До: (крайна точка) идентична с т. № 27 – ГРТ в
поземлен имот 097021 на възложителя.
Трасе до ПИ № 097020 – От: от т. № 26 =
т. № 35 в ПИ № 000544.
През имоти: 000544 – транспорт, държавна
публична собственост, по КВС на с. Борущица.
До: (крайна точка) идентична т. № 38 – ГРТ в
поземлен имот 097020 на възложителя. Дължината на електропровода за парцеларния план
е 27,75 м, а площта на сервитута е 58,75 кв. м.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТ“
на общината. 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.
6733
53. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификационен № 53254.50.46
и № 53254.50.89 по плана на новообразуваните
имоти на местност Ридо, землище с. Овчарци,
община Сапарева баня, третиращ изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – външно
електрозахранване – ниско напрежение, на обект
„Масивна сграда за сезонно ползване“, намиращ се
в поземлен имот с идентификационен № 53254.50.46
по плана на новообразуваните имоти, местност
Ридо, землище с. Овчарци, община Сапарева
баня, одобрен със Заповед № 101 от 10.03.2009 г.
на областния управител на област Кюстендил, с
възложител Георги Олегов Петров. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция
„Архитектура, градоустройство и контрол по
строителството“ при Община Сапарева баня – гр.
Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако
имат основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Сапарева баня.
6729
18. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за сградно водопроводно отклонение на ПИ
277038, м. Чифлико, землище на гр. Симитли.
Дължината на проектното трасе на водопровода
е 3,10 м. Засегнат от трасето е имот № 000418
с НТП – полски път, собственост на Община
Симитли. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Симитли.
6671
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19. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно електрозахранване на ПИ 277038, м.
Чифлико, землище на гр. Симитли. Дължината
на проектното трасе на кабелната линия е 77 м.
Зас ег нат о т т рас е т о е и мо т № 0 0 0 418 с
НТП – полск и път, собственост на Община
Симитли. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Симитли.
6672
95. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка за ПИ
№ 000063 и ПИ 000064 по КВС на с. Голямо Враново, община Сливо поле. 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.
6649
95а. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за техническата
инфраструктура – ел. захранване от трафопост,
намиращ се в ПИ 080010 по КВС на с. Голямо
Враново, до ПИ 000063 и ПИ 000064 по КВС
на с. Голямо Враново, община Сливо поле. 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.
6650
38. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект „Подземна кабелна линия 20 kV
от ВЕЛ 20 kV „Водоснабдяване“ до нов БКТП
в УПИ 010084 – произв., складови и общ. обсл.
дейности, местност Кантона, землище на гр.
Перущица, община Перущица, и с. Йоаким
Груево, община Стамболийски, област Пловдив.
Заинтересуваните лица могат да се запознаят
със съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в
Община Стамболийски и при несъгласие да
обжалват в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Община Стамболийски.
6552
3. – Община Чепеларе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – промяна на уличната регулация на ул. 24-ти май, ул. Перелик, ул.
Съединение и корекция на речното корито на
р. Сивковска в гр. Чепеларе, община Чепеларе.
Проектът се намира на ет. 1, стая № 1, в сградата на Община Чепеларе, дирекция „Устройство
на територията“. На основание чл. 128, ал. 5
във връзка с чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинте-
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ресованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6673
11. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за изменение на подробен устройствен план
ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица
с о. т. 20-19-18 и план за регулация (ПР) за УПИ
ІI-193 и III-191 в кв. 29 по плана на с. Златна
ливада, община Чирпан, област Стара Загора.
Проектът за ПУР предвижда промяна на улица
с о.т. 20-19-18, вследствие на което към нея да
бъде присъединен терен от 25 кв. м, разположен
между имоти с пл. н. 193 и 191, използван за вход
към двата имота, представляващи УПИ II-193
и III-191, кв. 29 по плана на с. Златна ливада,
община Чирпан. Проект ът за изменение на
регулационния план (ПР) предвижда промяна
на вътрешнорегулационната линия между УПИ
II-193 и III-191, така че същата да съвпадне със
съществуващата на място кадастрална граница
между имоти с пл. н. 193 и 191 в кв. 29 по плана
на с. Златна ливада, община Чирпан. Проектите могат да бъдат разгледани в стая № 1, ет. 1
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6754
1. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 1, т. 2 по протокол
№ 11 от 2.08.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията е допуснат за разглеждане и обявяване на ПУП – ПП (парцеларен
план) за обект: „Външно електрозахранване“ на
ПИ-107003 в местност До село, землището на
с. Табачка, община Иваново, област Русе. Проектът може да се разгледа в стая № 6 на дирекция
„УТОСХД“, ет. 1 в административната сграда на
Община Иваново в с. Иваново, област Русе, ул.
Олимпийска 75. Заинтересованите лица могат да
подават в общината писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6731
13. – Община с. Трекляно, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на
всички заинтересовани лица изработените помощен план и план на новообразуваните имоти по
§ 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имотите, намиращи се
в местността При Тошева махала, землището на
с. Трекляно, област Кюстендил, приети с протокол от 28.04.2016 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-112 от 21.04.2016 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложители
на плановете са Ангелина Стефанова Николова,
Карамфил Василев Марков и Валерия Михайлова
Маркова от София. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Трекляно, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
6777
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 11, ал. 1, т. 2 и
3 от Наредбата за поставяне и премахване на
преместваеми обекти на територията на община
Банско, приета с Решение № 402 от протокол № 21
от 16.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Банско,
е образувано адм. дело № 446/2016 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.10.2016 г. от 11,30 ч.
6743
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор от Районна прокуратура – Горна
Оряховица, против разпоредбите на чл. 5, ал. 2
и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия
и други обслужващи дейности и издаване на
разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 ЗУТ на
Общинския съвет – гр. Стражица (наредбата), за
което е образувано адм. д. № 513/2016 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за
21.10.2016 г. от 10 ч.
6747
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура – Велико Търново, против разпоредбата
на чл. 37, ал. 1, т. 2 в частта относно думите „с
нотариално заверен подпис“ и разпоредбата на
чл. 37, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „с
нотариално заверени подписи“ от Наредбата за
търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на община Велико Търново,
приета с Решение № 105 по протокол № 13 от
23.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново (наредбата), за което е образувано адм.
д. № 523/2015 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание по
делото е насрочено за 21.10.2016 г. от 10 ч.
6750
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че в Административния съд – Габрово,
по постъпил протест на прокурор при Районна
прокуратура – Трявна, против чл. 20, чл. 26, ал. 3,
т. 3, чл. 27, ал. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 31, 32 и 33 от
Наредбата за търговска дейност на територията
на община Трявна, приета с Решение № 145 от
28.10.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
с искане за отмяната им поради незаконосъобразност е образувано административно дело
№ 144/2016 г. по описа на АС – Габрово, насрочено
за 12.10.2016 г. от 11 ч.
6778
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 403/2016 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 16 и чл. 37, ал. 2,
т. 3 от Наредба № 17 на Община Вълчедръм за
реда за издаване на разрешения за разполагане
на преместваеми обекти за търговия, елементи
на градското обзавеждане и рекламни информа-
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ционни и монументално-декоративни елементи
съгласно чл. 56 и 57 ЗУТ на територията на
община Вълчедръм, приета с Решение № 344
по протокол № 33 от 23.03.2010 г., изменена и
допълнена с Решение № 338 по протокол № 41
от 25.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм, чрез председателя,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура Монтана. Административно дело
№ 403/2016 г. е насрочено за 14.10.2016 г. от 10 ч.
6746
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на Живко Пенев – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на
чл. 9, ал. 1, т. 6, чл. 9, ал. 2, т. 6, чл. 17, ал. 1,
т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 4, чл. 23, ал. 1, т. 5, чл. 26,
ал. 5, т. 10, чл. 30а, ал. 1, т. 5, чл. 30б, ал. 1, т. 5,
чл. 30в, т. 7, чл. 30ж, ал. 1, т. 2 и 6 и чл. 30д,
ал. 1 от Наредбата на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, за реда и условията за поставяне на
преместваеми съоръжения на територията на
община Пазарджик. По оспорването е образувано
адм.д. № 622/2016 г. по описа на Административния съд – Пазарджик.
6779
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, Стефан Янев, против чл. 8, ал. 1, 2, 3, 4 и
чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 1 и чл. 19,
ал. 1 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти на територията
на община Септември, приета с Решение № 375
от 23.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Септември. По оспорването е образувано адм.д.
№ 665/2016 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
6919
Пловдивският окръжен съд – граж данско
исково отделение, І гр. състав, на основание
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 239/2016 г. по искова молба на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество против Армен Аврамов Лилов от гр.
Сопот, ул. Бойчо Огнянов 12, Кръстю Петков
Ласков от Карлово, ул. Юмрукчал 18, вх. Б,
ет. 2, Христина Георгиева Казакова от Карлово,
ул. Бяла река 1, и Лъчезар Стефанов Гишин от
Карлово, ул. Юмрукчал 20, вх. А, ет. 3, ап. 6,
с която на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
се иска отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в общ размер
388 122,33 лв., а именно:
От Армен Аврамов Лилов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Лек автомобил марка „Мазда“, модел М 3 И,
peг. № РВ 5142 МА, собственост на Армен Аврамов Лилов, с пазарна оценка към настоящия
момент 13 000 лв.
2. Сумата в размер 2400 лв., вноски по разплащателна сметка в левове IBAN BG 02 СЕСВ
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9790 1088 9269 00, открита на 20.12.2007 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Армен Аврамов Лилов.
3. Сумата в размер 35 908 лв., внесена по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG
72СЕСВ97901088 9269 01, открита на 23.01.2008 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Армен Аврамов Лилов.
4. Сумата в размер 5850,01 лв., внесена по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN BG 19
СЕСВ 9790 1188 9269 01, открита на 7.02.2012 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Армен Аврамов Лилов.
5. Сумата в размер 11 475 лв., внесена по сметка
с IBAN BG 24 UNCR 9660 10384 026 11, кредитна
карта, открита на 4.04.2006 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Армен Аврамов Лилов.
6. Сумата в размер 25 288,94 лв., получена от
трето лице по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG 41 FINV 9150 10 EUR 0L4N6, открита на
28.03.2007 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Армен Аврамов Лилов.
7. Сумата в размер 9759,59 лв., получена от
трето лице по разплащателна сметка в евро с
IBAN BG 13 FINV 9150 10 EUR 0CGF6, открита на
1.12.2005 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Армен Лилов.
8. Общата сума в размер 19 437,55 лв., получена от Армен Аврамов Лилов чрез системата за
бързи разплащания Western Union към „Централна
кооперативна банка“ – АД, от трети лица.
9. Сумата в размер 1550,27 лв., изпратена от
С т р а х и л С и б о л е р с к и ч р е з ф и р м а „ Не л и ма“ – ЕООД, на Армен Аврамов Лилов.
10. Общата сума в размер 22 446,60 лв., получена от Армен Аврамов Лилов чрез системата
за бързи разплащания Money Gram към „Алианц
Банк България“ – АД, от трети лица.
11. Общата сума в размер 46 362 лв., получена от Армен Аврамов Лилов чрез системата за
бързи разплащания Money Gram към „УниКредит
Булбанк“ – АД, от трети лица.
12. Сумата в размер 8916 лв., получена от
Армен Аврамов Лилов чрез системата за бързи
разплащания Money Gram към „Първа инвестиционна банка“ – АД, от трето лице.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Армен Аврамов Лилов:
1. Су мата в размер 24 900 лв., полу чена
при продажбата по пазарна стойност на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел ЦЛК 200,
рег. № РВ0 0 08А Н, дата на п ърва рег ист рация – 10.03.1999 г.
2. Сумата в размер 1798,53 лв., представляваща
разлика между получена сума при продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № РВ3222АХ,
дата на първа регистрация – 22.05.2002 г., и вложената сума в покупка на последващ лек автомобил
марка „Мазда“, модел 3, peг. № РВ 1413 MX, дата
на първа регистрация – 1.01.2007 г.
3. Сумата в размер 30 000 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил
марка „Хонда“, модел „Сивик“, per. № РВ 0454
ВА, дата на първа регистрация – 26.05.2006 г.
4. Сумата в размер 24 000 лв., представляваща
разлика между получена сума при продажбата
по пазарна стойност на лек автомобил марка
„Хонда“, модел „ЦРВ“, peг. № РВ 6301 ВР, дата
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на първа регистрация – 10.10.2007 г., и вложената сума в покупка на последващ лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, peг. № РВ
2154 ВТ, дата на първа регистрация – 22.04.1993 г.
5. Сумата в размер 12 000 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил
марка „Мазда“, модел 3, peг. № РВ 1413 MX, дата
на първа регистрация – 1.01.2007 г.
6. Сумата в размер 2000 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил
марка „Голф“, модел IV, рег. № РВ 3419 MX, дата
на първа регистрация – 2.03.2000 г.
7. Сумата в размер 2000 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил
марка „Сузуки“, модел „Витара“ 1.6 И, рег. № РВ
5511 РН, дата на първа регистрация – 7.01.1992 г.
От Лъчезар Стефанов Гишин на основание
чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 90 172,84 лв., преведени от
разплащателна сметка в щатски долари с IBAN BG
46 СЕСВ 9790 1188 9269 00, открита на 20.12.2007 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Армен Аврамов Лилов.
От Кръстю Петков Ласков, на основание
чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 390 лв., изпратена от Армен
Аврамов Лилов чрез системата за бързи разплащания Western Union към „Централна кооперативна
банка“ – АД.
От Христина Георгиева Казакова на основание
чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
ЗОПДНПИ:
Сумата в размер 275 лв., изпратена от Армен
Аврамов Лилов чрез системата за бързи разплащания Western Union към „Централна кооперативна
банка“ – АД.
Всички заинтересовани от производството
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, предмет на спора, в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 14.12.2016 г. от 14,30 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести
септември 167.
6768

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. Управителният съвет на сдружение „Пи
Ем Ай – България Чаптър“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. VII, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 29.09.2016 г. в 18 ч. в София, ул. Христо
Белчев 46, Бест Уестърн Арт Плаза Хотел, конферентна зала „Арт Плаза“, при следния дневен
ред: 1. представяне на годишен отчет за работата
на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на част от досега
действащия управителен съвет на сдружението;
3. избор на нов състав за част от управителния
съвет на сдружението; 4. разни.
6798
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„ЦСК А – д жудо, д жу-д жу ц у и дру ги видове
сродни спортове за самоотбрана“, София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от
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устава свиква на 3.10.2016 г. в 18 ч. на адрес:
София, бул. Христо Ботев 69, хотел „Бристол“,
конферентна зала, редовно общо събрание на
сдружението при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението за 2015 г.; 2. приемане
на финансовия отчет на сдружението за 2015 г.;
3. приемане на план за работа на управителния
съвет за 2016 г. – 2017 г.; 4. приемане на спортния календар за 2017 г.; 5. промени в броя на
членовете и състава на управителния съвет;
6. освобождаване на членове на управителния
съвет и избор на нови; 7. вземане на решение за
реорганизиране на сдружение „ЦСК А – джудо,
джу-джуцу и други видове сродни спортове за
самоотбрана“, при което клубът да се раздели
или от него да се отдели сдружение с нестопанска цел „ЦСК А – сумо и други сродни спортове
за самоотбрана“; 8. определяне на размер на
членския внос; 9. изменения и допълнения в
устава; 10. 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 независимо от броя на
присъстващите. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в София, бул.
Никола Вапцаров 29, ет. 5, офис „Аполо“ – ООД.
6692
14. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 5.10.2016 г. в 10 ч. в София, бул. Никола Петков 86 (зала № 304 в сградата на НИСИ),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СНЦ „АЛОССП“ през последната година;
2. финансов отчет за приходите и разходите на
СНЦ „АЛОССП“; 3. предложения за промени в
устава на СНЦ „АЛОССП“; 4. приемане на програма за бъдещата дейност на СНЦ „АЛОССП“
и проектобюджет за 2017 г.; 5. избор на нови
членове на управителния съвет; 6. разни. Всички
писмени материали, свързани с дневния ред на
събранието, са на разположение на членовете на
асоциацията в зала 304 на бул. Никола Петков 86
всеки работен ден от 10 до 15 ч.
6573
5. – Ликвидаторът на сдружение „Комитет на
родителите и близките на загиналите и пострадалите в казармата“ – в ликвидация – София,
на основание чл. 26 във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ и решение от 8.08.2016 г. свиква общо
събрание на членовете на 15.10.2016 г. в 12 ч.
в София, ул. Георг Вашингтон 5, сградата на
ВМРО, при следния дневен ред и проекти за
решения: 1. приемане на началния ликвидационен баланс на ЮЛНЦ; проект за решение – ОС
приема решение за одобряване и приемане на
началния ликвидационен баланс на ЮЛНЦ; 2.
приемане на баланса на ЮЛНЦ към датата на
приключване на ликвидацията (заключителен
баланс); проект за решение – ОС взема решение
за приемане на баланса на ЮЛНЦ към датата
на приключване на ликвидацията (заключителен
баланс); 3. приемане на годишния отчет (доклад)
на ликвидатора; проект за решение – ОС приема годишния отчет (доклад) на ликвидатора; 4.
освобождаване от отговорност на ликвидатора;
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проект за решение – ОС освобождава ликвидатора от отговорност за дейността му в периода
на ликвидацията; 5. приемане на решение за
разпределение на имуществото на ЮЛНЦ; проект
за решение – ОС приема решение за разпределяне на неразпределеното имущество, останало
при приключването на процедурата по ликвидацията; 6. вземане на решение за заличаване
на ЮЛНЦ от регистъра към Софийския градски
съд; проект за решение – ОС приема решение за
заличаване на сдружение „Комитет на родителите и близките на загиналите и пострадалите
в казармата“ – в ликвидация, от регистъра към
Софийския градски съд. Подготвените писмени
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението в деловодството
по седалището на ЮЛНЦ всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които са членове или техни упълномощени
представители. Поканват се всички членове да
участват в общото събрание лично или чрез
представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6693
235. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществен полза „Българска
асоциация на съдиите по вписванията“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11.1.1 и 21.2
от устава свиква общо събрание на 22.10.2016 г.
в 11 ч. в зала 1 на хотел „Верея“ в Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 100, при следния дневен
ред: 1. доклад на решенията на УС за приемане
на нови редовни/почетни членове на БАСВ;
приемане на актуализиран списък на членовете
на БАСВ и одобряване на окончателния състав
на редовните и почетните членове на БАСВ; 2.
приемане на годишния отчет за дейността на УС
на асоциацията от 24.04.2016 г. до м. октомври
2016 г.; одобряване на годишния финансов отчет
на БАСВ за 2016 г.; 3. освобождаване от длъжност
поради изтичане на мандата на членовете на УС
и освобождаване от отговорност за дейността
им; 4. гласуване на предложенията за промени в
чл. 15 от устава – съставът на УС да се намали
от 7 на 5 души; 5. избор на нов управителен съвет; 6. приемане на план-програма за дейността
на УС на БАСВ за 2016 – 2017 г.; приемане на
бюджет на БАСВ за 2017 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 12.1 от устава
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6782
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ТИ“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 и сл. от устава на сдружението свиква общо събрание на 3.10.2016 г. в
18 ч. в Бургас, ул. Александър Стамболийски
21, партер, офис № 1, със следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението и приемане
на финансовия отчет; 2. промяна в състава на
управителния съвет и контролния съвет на сдружението; 3. промяна на адреса на управление
на сдружението. Поканват се всички членове на
общото събрание на сдружение с нестопанска цел
„ТИ“ – Бургас, да вземат участие лично или чрез
упълномощени от тях лица. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6708
12. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по спортна и ловна стрелба ,,Гьол Бунар“ – Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.11.2016 г. в 10 ч. в базата за спортна стрелба на клуба в местността Гьол Бунар,
община Елхово, при следния дневен ред: 1.
избиране на нов управителен съвет и контрольор на сдружението; 2. промяна на адреса и
седалището на сдружението; 3. промени в устава
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 15.11.2016 г. на
същото място в 11 ч.
6684
11. – Управителният съвет на сдружение
„ЛССПЗ „Орфей“ – Кърджали, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 3.11.2016 г. в 18 ч. в с. Минерални бани,
област Хасково, хотел „България“, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна
в наименованието и адреса на сдружението; 2.
приемане на решения за промени в текстове на
устава на сдружението; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. приемане на отчет
на УС за работата на сдружението за периода
2010 – 06.2016 г.; 5. отпадане на стари членове
и приемане на нови членове на сдружението;
6. прекратяване на мандата на настоящия УС и
настоящия председател на сдружението и освобождаването им от отговорност и избор на нов
УС с нов мандат.
6683
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб Тенис на маса – Пазарджик“ – Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.10.2016 г.
в 17,30 ч. в Пазарджик, пл. Васил Левски 5,
Спортна за ла „Васил Левск и“, при следни я
дневен ред: 1. отчет за дейността (финансова)
на клуба за 2015 г.; 2. избор на нов състав на
управителния съвет; 3. избор на нов състав на
контролния съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6688
12. – Управителният съвет на СНЦ „Здраве – екология – т у ризъм“ – Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на
сдружението отправя покана до своите членове
за свикване на отчетно-изборно общо събрание
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на 8.10.2016 г. в 10 ч. в Самоков, ул. Димитър
Талев 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване поради изтичане на мандата му на досегашния управителен съвет и избор на нов; 2.
освобождаване и приемане на нови членове; 3.
изменение и допълване на устава на сдружение
„Здраве – екология – туризъм“; 4. приемане на
отчет за дейността на сдружението за 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 16 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6679
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на норковъдите в България“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 30.09.2016 г. в 10 ч. в Стара Загора,
ул. Захари Стоянов 1, ап. 8, редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението
за 2015 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2015 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2015 г.; 4. приемане
на бюджета на сдружението за 2016 г.; 5. приемане на промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 28.1 от устава на сдружението събранието
ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
6767
Дора Стоименова Дулчева-Величкова – лик
видатор на сдружение „Съюз на математиците
в България – Пазарджик“, в ликвидация по ф.д.
№ 2/2008 г. на Пазарджишкия окръжен съд, ЕИК
по БУЛСТАТ 112672527, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ отправя покана към кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си към него
в срок 6 месеца от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
6780
Евелина Иванова Ивчева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Комитет за подпомагане на изложбата
на български антики в Лувъра“, в ликвидация
по ф.д. № 607/2014 г. по описа на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
отправя покана до кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението
в 6-месечен срок от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“.
6652
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