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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 15 септември 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията
 Закон за ратифициране на Спогодбата
за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
 Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия
ССI 2014ТС16I5СВ007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
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 Постановление № 193 от 8 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
 Постановление № 194 от 8 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2017 г.
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Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба № 5 от 8 септември 2017 г. за
условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете

Министерски съвет
 Постановление № 192 от 8 септември 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на
общини за 2017 г. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на
военни паметници

 Постановление № 195 от 8 септември 2017 г. за приемане на Тарифа за
таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

7

Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование
11
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Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. за организацията и
реда за осъществяване на конвойната
дейност в Министерството на вътрешните работи
28
 Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-929 от
2014 г. за патрулно-постова дейност
42
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за радиото и
телевизията, приет от 44-то Народно събрание
на 7 септември 2017 г.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение
№ 10 на Конституционния съд от 1999 г. –
бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79
от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103
от 2016 г. и бр. 8 и 63 от 2017 г.)
Параграф единствен. В чл. 39 ал. 1 се
изменя така:
„(1) Съветът за електронни медии представя за обсъждане и приемане от Народното
събрание годишен отчет за дейността си не
по-късно от 31 март на следващата година и
го публикува на своята интернет страница.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
6720

УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България

и Кралство Мароко, приет от 44-то Народно
събрание на 7 септември 2017 г.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и
Кралство Мароко
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
за социа лна сиг у рност меж д у Реп ублика
България и Кралство Мароко, подписана на
21 септември 2016 г. в Рабат.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

6702

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

УКАЗ № 189
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума за
изпълнение на Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между
правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия, приет
от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между
правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за изпълнение на Програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП Бълга-
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рия – Сърбия ССI 2014ТС16I5СВ007 между
правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, подписан
за Република България на 15 декември 2016 г.
и за Република Сърбия на 27 януари 2017 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Приложение
към чл. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за финансово подпомагане на общини за 2017 г.
за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници
№
по
ред

Паметници

Средства
(в лв.)

Община Добрич
1.

Ремонт на Параклис-костница „Св. Архангел Михаил“
във военно гробище-музей,
гр. Добрич

15 000
15 000

6703
Община Кюстендил

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

2.

Ремонт на Храм-костница
„Света Троица“ в с. Гюешево

14 000
14 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери за
бюджетите на общини за 2017 г. за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване
на военни паметници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
за 2017 г. в размер 120 000 лв. за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване на
военни паметници, разпределени по общини
съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.

Община Брезник
3.

Община Долна
Митрополия
4.

Ремонт на паметник-костница в гр. Тръстеник

17 000
17 000

Община Брацигово
5.

Ремонт на военен паметник
в с. Равногор

7 000
7 000

Община Средец
6.

Доизграждане на паметник
с имената на загиналите във
войните от гр. Средец (бивше
село Карабунар)

7 000
7 000

Община Перник
7.

Довършване на военен паметник в с. Драгичево

3 000

8.

Изграждане на нов войнишки паметник на генералмайор Ваклин Церковски в
кв. Църква

6 000
9 000

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

13 000
13 000

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Възстановяване на „Арка на
входа на 5-и конен полк“ в
гр. Брезник

Община Севлиево
9.

Ремон т н а п а ме т н и к н а
загиналите във войните в
с. Агатово

3 000

С Т Р.
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№
по
ред

Паметници

10.

Ремонт на паметник на загиналите във войните в с.
Горна Росица

Средства
(в лв.)
3 000
6 000

Община Кресна
11.

Ремонт на Храм-паметник
костница „Св. Иван Рилски“ в
гр. Кресна

7 000
7 000

Община Силистра

12.

Доизграждане на „Стена на
славата“ на загиналите чинове от 31-ви пехотен полк
във Втората световна война в
гр. Силистра

6 000

6 000
Община Брезово
13.

Ремонт на къща-паметник
„Полковник Серафимов“ и
паметник на загиналите във
войните в с. Свежен

5 000
5 000

Община Костинброд
14.

Изграждане на нов мемориален комплекс с паметник
на загиналите във войните
в с. Драговищица

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2017 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6725

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2017 г.

Община Сандански
Ремонт на Храм-паметник
„Свети Великомъченик Георги Победоносец“ на загиналите от Втора българска
армия в с. Левуново

5 000

5 000
ОБЩО:
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9 000
9 000

15.

ВЕСТНИК

120 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
за довършване на Храм „Св. св. Онуфрий,
Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в
кв. Младост, гр. Габрово – 180 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2017 г. в размер до 100 000 000 лв. за текущо
поддържане и осигуряване на безопасността
по републиканската пътна мрежа.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рех аби л и та ц и я и изг ра ж да не на п ът на
инфраструктура“, на базата на фактически
извършените разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2017 г.
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройство на базата на фактически
извършените разходи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6726

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират в системата на предучилищното и
училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 103 от
2003 г. на Министерския съвет за одобряване
на Тарифа за таксите, които се събират от
Министерството на образованието и науката
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2009 г., бр. 48 и 62 от 2013 г. и бр. 58
от 2016 г.).
§ 2. Министърът на образованието и науката
дава указания по прилагането на тарифата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

ТАРИФА

за таксите, които се събират в системата на
предучилищното и училищното образование
Раздел I
Такси за вписване на частна детска градина
или на частно училище или на промяна на
частна детска градина или частно училище
в Регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление и
оценка за съответствие с нормативно установените изисквания за издаване на разрешение
за вписване на частна детска градина или на
промяна в частна детска градина се събира
такса 150 лв.
(2) За разглеждане на заявление и оценка
за съответствие с нормативно установените
изисквания за издаване на разрешение за
вписване на частно училище или на промяна в
частно училище се събира такса, както следва:
1. за начално училище, основно училище,
гимназия, профилирана гимназия и средно
училище – 260 лв.;
2. за професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по
културата и училище по изкуствата – 375 лв.
Чл. 2. За издаване на удостоверение за
вписване на частна детска градина или на
частно училище или за вписване на промяна на частна детска градина или на частно
училище се събира такса 50 лв.
Раздел II
Такси за вписване на частен професионален
колеж или на промяна на частен професионален колеж в Регистъра на професионалните
колежи
Чл. 3. За разглеждане на заявление и оценка
за съответствие с нормативно установените
изисквания за издаване на разрешение за
вписване на частeн професионален колеж или
на промяна в частeн професионален колеж
се събира такса 375 лв.
Чл. 4. За издаване на удостоверение за
вписване на частен професионален колеж или
за вписване на промяна на частен професионален колеж се събира такса 50 лв.
Раздел III
Такси за оценяване на познавателна книжка,
учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование
Чл. 5. (1) За разглеждане на заявление за
одобряване на познавателна книжка, учебник
или учебен комплект се събира такса 10 лв.
(2) За извършване на оценка на познавателна книжка или на учебник за съответствие
с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните
помагала се събира такса 600 лв.
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(3) За извършване на оценка на учебен
комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки,
учебниците и учебните помагала се събира
такса 975 лв.

Раздел VII
Такси за провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап или за
завършени класове от прогимназиален етап

Раздел IV
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на
образование и степен на професиона лна
квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение

Чл. 9. (1) За обучение в курс по ограмотяване се събира такса 300 лв.
(2) За обучение в курс за придобиване на
компетентности за завършен прогимназиален
етап, включващ V, VI и VII клас, се събира
такса 540 лв.
(3) За обучение в курс за придобиване на
компетентности за завършен клас от прогимназиален етап се събира такса 180 лв.

Чл. 6. (1) За признаване на документ за
завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира
такса 25 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална
квалификация, издаден от училища на чужди
държави, и за издаване на удостоверение се
събира такса 35 лв.
(3) Такси по този раздел не се събират,
когато лицата, които искат признаване, са в
задължителна училищна възраст.
Раздел V
Такси за валидиране на компетентности,
придобити чрез неформално обучение и информално учене
Чл. 7. (1) За провеждане на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез
неформално обучение и информално учене, с
изключение на необходимите компетентности за
придобиване на професионална квалификация,
се събира такса 30 лв. за един учебен предмет.
(2) За издаване на съответното удостоверение за валидиране на компетентности,
придобити чрез неформално обучение и информално учене, се събира такса 10 лв.
Раздел VI
Такси за разглеждане на заявления и извършване оценка на програмите за обучение
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
Чл. 8. (1) За разглеждане на заявление за
одобряване на програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти се събира такса 10 лв.
(2) За извършване на оценка на програма
за обучение за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти или за промяна на съдържанието на одобрена програма
се събира такса 100 лв.
(3) За извършване на оценка на одобрена
от министъра на образованието и науката
програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с
направена промяна в списъка на обучителите
се събира такса 50 лв.

Раздел VIII
Такси за обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст
Чл. 10. (1) За обучение в дневна форма на
обучение за учебна година се събира такса,
както следва:
1. в неспециализирано училище, с изключение на професионалните гимназии – 1650 лв.;
2. в професионална гимназия в следните
области на образование:
а) „Транспорт“ – 2565 лв.;
б) „Селско, горско, рибно стопанство, ветеринарна медицина“ – 2458 лв.;
в) „Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната
среда, производство и преработка, архитектура
и строителство“ – 2000 лв.;
г) „Услуги за личността“ – 1820 лв.;
д) „Стопанско управление и администрация“ и „Социални услуги“ – 1614 лв.;
е) Изкуства – 2691 лв.;
3. в спортно училище – 2603 лв.;
4. в училище по културата – 2661 лв.;
5. в училища по изкуствата:
а) в професионално направление „Музикални и сценични изкуства“ – 3712 лв.;
б) в професионално направление „Изящни
и приложни изкуства“ – 2805 лв.
(2) За обучение във форма на обучение,
различна от дневната, за учебна година се
събира такса, както следва:
1. за вечерна форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение) – 1377 лв.;
2. за задочна и дистанционна форма на
обучение – 924 лв.;
3. з а и н д и ви д уа л на ф орма на о бу че ние – 3070 лв.;
4. за самос т оя т ел на форма на обу чение – 373 лв.;
5. за комбинирана форма на обучение – сборът от съответната такса за дневна форма на
обучение, определена в ал. 1, и добавка за
комбинирана форма – 862 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се при
ема на основание чл. 300, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
6727
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 8 септември 2017 г.

за условията и реда за прилагане на временна
извънредна мярка за подпомагане на пазара
в сектора на плодовете
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на временна
извънредна мярка за подпомагане на пазара
в сектора на плодовете, насочена към осигуряване подкрепа на производителите на
плодове, които са пострадали от забраната
на внос на някои продукти от Европейския
съюз към Руската федерация.
(2) С наредбата се създават условия за прилагане на Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1165
за определяне на временни извънредни мерки
за подпомагане на производителите на някои
видове плодове (ОВ, L170, 1.07.2017) (Делегиран
регламент (ЕС) № 2017/1165).
Чл. 2. (1) Подпомагането на пазара в сектора на плодовете се извършва чрез прилагане
на мярката изтегляне от пазара до 30 юни
2018 г. или до изчерпване на количествата.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага по отношение на следните плодове, наричани по-нататък
„плодовете“:
1. ябълки, включени в код по КН 0808 10;
2. круши, включени в код по КН 0808 30;
3. праскови и нектарини, включени в код
по КН 0809 30;
4. сливи, включени в код по КН 0809 40 05;
5. череши, включени в код по КН 0809 29 00.
(3) Подпомагане по ал. 1 се предоставя на:
1. индивидуални производители и членове
на групи на производители и организации на
производители на плодове, които не прилагат
оперативни програми, наричани по-нататък
„индивидуални производители“;
2. организации на производители на плодове, които прилагат оперативни програми,
одобрени при условията и по реда на Наредба
№ 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на
плодове и зеленчуци и на техните асоциации
и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
(ДВ, бр. 42 от 2007 г.).
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(4) Членовете на организации на производители по ал. 3, т. 2 могат да кандидатстват
за подпомагане само чрез организацията на
производители, в която членуват, като финансовата помощ и разходите за изтегляне
от пазара се финансират чрез оперативния
фонд на оперативната програма.
(5) Индивидуалните производители по ал. 3,
т. 1 могат да кандидатстват за подпомагане
самостоятелно или чрез договор, сключен с
организация на производители по ал. 3, т. 2,
като в този случай изтеглянето от пазара се
извършва и финансовата помощ им се изплаща
чрез организацията на производители.
Чл. 3. Подпомагането на пазара в сектора
на плодовете се предоставя на индивидуални производители на плодове, регистрирани
до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)
(Наредба № 3 от 1999 г.).
Раздел II
Ред за прилагане на мярката за подпомагане
на пазара
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) издава
заповед, с която открива прием на заявления
по мярката, при условията, определени в
тази наредба и в Делегиран регламент (ЕС)
№ 2017/1165.
(2) При прилагане на мярката по чл. 2,
ал. 1 лицата по чл. 2, ал. 3 подават заявления
в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, в
чиято териториална компетентност попада
адресът на регистрация на лицето.
(3) Заявленията по ал. 2 следва да съдържат:
1. плодовете, за които ще се прилага мярката по чл. 2, ал. 1;
2. идентификация и размер на площите, на
които е произведен всеки един от видовете
плодове по т. 1; площите се идентифицират
чрез номерата на блоковете на земеделските
стопанства в системата за идентификация на
земеделските парцели, а когато заявителите
не могат да ги посочат – чрез номерата на
недвижимите имоти по картата на възстановената собственост;
3. количеството на изтегляните плодове и
тяхното предназначение съгласно чл. 6, ал. 1,
мястото и датата, на които ще бъдат готови
за проверка на изтеглянето, и организацията,
на която ще бъдат предоставени, и/или местонаправлението, където плодовете ще бъдат
изпратени за храна на животни;
4. очакваните транспортни разходи, съобразени с мястото, до което плодовете ще
бъдат превозени.
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(4) Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове, за което е приложена
мярката, достигне 2000 тона, изпълнителният
директор на ДФЗ издава заповед, с която
прекратява прилагането на мярката. Ако това
количество бъде надхвърлено, се прилага
принципът на предимство на първия заявител, който е подал заявление за прилагане
на мярката.
(5) Когато след извършване на всички
контроли част от заявените по ал. 2, т. 3
количества не бъдат изтеглени от пазара,
изпълнителният директор на ДФЗ може да
издаде заповед, с която да открие нов прием
на заявления по мярката.
Чл. 5. (1) Техническият инспекторат на
Разплащателната агенция извършва контрол
на първо ниво на прилагането на мярката по
чл. 2, ал. 1 съгласно чл. 108 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на
секторите на плодовете и зеленчуците и на
преработените плодове и зеленчуци (ОВ,
L 157/1 от 15.06.2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 543/2011 на Комисията).
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. 100 % от количествата, изтеглени от
пазара плодове от индивидуалните производители по чл. 2, ал. 3, т. 1;
2. най-малко 10 % от количеството изтеглени от пазара плодове и най-малко 10 % от
организациите на производители по чл. 2,
ал. 3, т. 2.
Чл. 6. (1) Мярката по чл. 2, ал. 1 се прилага
по отношение на плодове, годни за предлагане
на пазара, по един от следните начини:
1. безвъзмездно предоставяне на плодовете
на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери,
лечебни заведения, домове за стари хора или
места за лишаване от свобода;
2. използване на плодовете за храна на
животни.
(2) Идентификацията на количествата плодове, за които се прилага мярката, и тяхното
изпращане на организациите по ал. 1 или за
храна на животни по ал. 2 се извършват в
присъствието на контролния орган по чл. 5
на местата и датите, посочени в заявленията,
съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3.
(3) Контролният орган по чл. 5:
1. проверява идентификацията на лицето
по чл. 2, ал. 3;
2. проверява и измерва заявените площи;
3. определя количеството на изтегляните
от пазара плодове;
4. проверява дейностите по транспортиране
на изтеглените от пазара количества плодове,
предназначени за безвъзмездно разпростране-
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ние, когато разходите за транспорт са заявени
за възстановяване.
(4) При прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1
плодовете се изтеглят с валиден сертификат за
съответствие с обявеното качество – екстра,
първо или второ.
Чл. 7. (1) При прилагане на мярката заявителите са длъжни:
1. да предоставят изтеглените от пазара
количества плодове на организациите по чл. 6,
ал. 1, т. 1 и на животновъдните стопанства
с приемно-предавателни протоколи, стокови
разписки или кантарни бележки;
2. да отразяват счетоводно извършените
операции по предоставяне на изтеглените от
пазара плодове;
3. при извършване на проверки от Разплащателната агенция, Европейската комисия и
други контролни органи да им предоставят
пълен достъп и да им оказват съдействие,
включително чрез представяне на допълнителни, изискани от тях документи.
(2) Получателите на изтеглените от пазара
плодове по чл. 6, ал. 1, т. 1 са длъжни:
1. когато получават количества изтеглени
продукти повече от 100 кг, да водят отделно
счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване;
2. при извършване на проверки от Разплащателната агенция, Европейската комисия и
други контролни органи да им предоставят
пълен достъп и да им оказват съдействие,
включително чрез осигуряване на достъп за
проверки на получаването на плодовете от
крайни потребители;
3. да предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни
протоколи, стокови разписки или кантарни
бележки, които удостоверяват, че изтеглените
продукти са били приети безвъзмездно;
4. когато са благотворителни организации
или фондации, да предоставят документи, от
които да е видно крайното предназначение на
всеки един продукт – приемно-предавателен
протокол и/или друг еквивалентен документ,
който удостоверява, че изтеглените продукти
са били получени от крайните потребители.
Раздел III
Ред за подаване на заявки за плащане и за
упражняване на контрол
Чл. 8. (1) За получаване на подпомагане по
схемата лицата по чл. 2, ал. 3, които са изтеглили от пазара плодовете по един от начините,
посочени в чл. 6, ал. 1, подават заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ, до 31 юли 2018 г.
(2) Заявката за плащане се подава в областната дирекция на ДФЗ по чл. 4, ал. 2 в срок
до 5 работни дни след прилагане на мярката.
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(3) Заявката по ал. 1 съдържа:
1. лични данни за заявителя – физическо
лице, или регистрационни данни на юридическото лице, както и лични данни на законния
представител на юридическото лице;
2. идентификация на площите, от които
е добита изтеглената от пазара продукция;
3. вида и количествата плодове, които са
изтеглени от пазара;
4. датата и мястото, на които е приложена
мярката по чл. 2, ал. 1;
5. предназначението на изтеглените продукти съгласно чл. 6, ал. 1;
6. декларация, че заявителят не е получил
двойно европейско или национално финансиране или компенсация по застрахователна
полица по отношение на мярката, за която
кандидатства за подпомагане, и че е запознат
с условията по мярката, за която кандидатства
за подпомагане;
7. номер на банковата сметка на лицето,
по която да бъде изплатена помощта.
(4) В заявката по ал. 1 се посочва единен
идентификационен код по смисъла на чл. 23
от Закона за търговския регистър и към нея
се прилагат:
1. документите по чл. 7, т. 3;
2. документ, издаден от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните, че
изтеглените от пазара количества плодове са
използвани за храна на животни, в съответствие с нормите за изхранване на съответния
брой животни;
3. опис на извършените продажби на съответните плодове, които са произведени на
заявените площи, с посочване на номерата
на фактурите или на търговските документи;
4. сертификати за съответствие с обявеното
качество на изтеглените от пазара плодове,
издадени от Българската агенция по безопасност на храните;
5. копие на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез
упълномощено лице.
(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, ДФЗ уведомява заявителя с уведомително писмо, което се изпраща по пощата с
обратна разписка. Ако заявителят не отстрани
нередовностите и/или непълнотите в срок
до 10 работни дни от деня на получаване на
уведомителното писмо, включително чрез
предоставяне на допълнителни и/или нови
документи, заявката за плащане се отхвърля
изцяло или частично.
Чл. 9. (1) Получателите по чл. 6, ал. 1, т. 1
и лицата по чл. 2, ал. 3, които са извършили
превоза на одобрените за изтегляне от пазара плодове за безвъзмездно предоставяне от
мястото на изтегляне до мястото на доставка, могат да подадат заявки за плащане на
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направените транспортни разходи. Заявката
за плащане се подава в срок до 5 работни
дни след извършване на превоза по образец,
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. документи, доказващи превоза на продуктите – товарителница или пътен лист;
2. разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза – фактура с копие на извлечение от банкова
сметка, заверено от съответната банка, или
копие на фискален бон при плащане в брой;
3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение или справка от банкова
сметка с печат и подпис на банков служител;
4. документ по чл. 8, ал. 4, т. 5;
5. документите по чл. 7, т. 3.
(3) Разплащателната агенция възстановява
в срока по чл. 11, ал. 3 действително направените транспортни разходи по ал. 1 без ДДС в
съответствие с разстоянието на извършената
доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в приложение № 1.
Чл. 10. (1) Разплащателната агенция извършва проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1
съгласно чл. 109 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011 на Комисията.
(2) Проверките на място по ал. 1 трябва
да обхващат най-малко 40 % от лицата, които подлежат на проверки на първо ниво, и
най-малко 5 % от количеството изтеглени от
пазара плодове и да включват:
1. доставянето на продуктите на организации по чл. 6, ал. 1, т. 1 и получаването им
от тези организации;
2. предоставянето и използването на продук
тите за храна на животни по чл. 6, ал. 1, т. 2.
(3) При проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката Разплащателната агенция определя количествата
изтеглени от пазара плодове, които подлежат
на подпомагане, в съответствие с площите,
от които е добита продукцията, и средните
добиви за съответните плодове съгласно приложение № 2.
Раздел IV
Определяне и изплащане на подпомагането
Чл. 11. (1) Размерът на подпомагането
при прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 по
отношение на плодовете с предназначение
по чл. 6, ал. 1, т. 1 се определя въз основа
на количествата плодове, за които реално
е приложена, и размера на подпомагането,
посочен в приложение № 3, за безвъзмездно
предоставяне.
(2) Размерът на подпомагането при прилагане на мярката по чл. 2, ал. 1 по отношение
на плодовете с предназначение по чл. 6, ал. 1,
т. 2 се определя въз основа на количествата,
за които реално е приложена, и 75 % за ор-
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ганизациите на производители по чл. 2, ал. 3,
т. 2 и 50 % за индивидуалните производители
по чл. 2, ал. 3, т. 1 от размера на подпомагането, посочен в приложение № 3, за храна
за животни.
(3) Разплащателната агенци я изплаща
подпомагането, определено по реда на ал. 1
и 2, на лицата по чл. 2, ал. 3, подали заявки
за плащане по чл. 8 и 9, в срок до 30 септември 2018 г.
(4) Разплащателната агенция отказва изцяло или частично изплащането на заявено
подпомагане:
1. когато заявителите не са изпълнили свое
задължение по чл. 7, ал. 1;
2. заявителят не отстрани установените
нередовности и/или непълноти в срока по
чл. 8, ал. 5, изречение второ;
3. когато заявените транспортни разходи
не съответстват на извършените;
4. въз основа на резултатите от проверките
по чл. 10;
5. когато производителят на плодове е
член на организация на производители по
чл. 2, ал. 3, т. 2, освен в случаите, когато
признаването на организацията е временно
преустановено, в съответствие с член 114,
параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 543/2011;
6. когато заявените за подпомагане количества надхвърлят определените в приложение
№ 2 средни добиви.
Чл. 12. (1) Държавен фонд „Земеделие“
информира Министерството на земеделието,
храните и горите до 29-о число на всеки месец
за количествата изтеглени от пазара плодове
и за извършените разходи, които са одобрени.
(2) Подаването на информация по ал. 1 се
прекратява, когато максималните количества
по чл. 4, ал. 4 бъдат достигнати, но не покъсно от 30 септември 2018 г.
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мерки за подпомагане на пазара в сектора
на зеленчуците и плодовете (ДВ, бр. 73 от
2014 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 3
Максимални размери на подпомагане за транспортни разходи при изтегляне от пазара за
безвъзмездно предоставяне
Разстояние между мястото
на изтегляне и мястото на
доставка
под 25 км

18,2

от 25 км до 200 км

41,4

от 200 км до 350 км

54,3

от 350 км до 500 км

72,6

от 500 км до 750 км

95,3

над 750 км

108,3

Добавка за хладилен транспорт 8,5 евро на тон

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3
Средни добиви от овощните видове по чл. 2, ал. 2
Плодове

Средни добиви
(тона от хектар)

Ябълки

15

Круши

8,5

Праскови и нектарини

13

Сливи

8,2

Череши

10

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 1

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „производители на плодове“ са физически или
юридически лица, които произвеждат един
или повече от видовете плодове по чл. 2, ал. 2
най-малко върху 0,1 хектар земеделска площ.

Максимални размери на подпомагането при
изтегляне от пазара
Продукти

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В срок до 7 дни от влизане в сила на
наредбата изпълнителният директор на ДФЗ
издава заповед по чл. 4, ал. 1.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 39
от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
§ 4. Наредба № 6 от 2014 г. за условията и
реда за прилагане на временни извънредни

Транспортни
разходи
(евро на тон)

Безвъзмездно
Храна за
предоставяне
животни
(евро на тон) (евро на тон)

Ябълки

169,8

132,2

Круши

238,5

159,0

Праскови и нектарини

269,0

269,0

Сливи

340,0

204,0

Череши

481,4

320,9

6728
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2016 г. за информацията и документите
за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 9, а л. 2 д у мите „по г рафик
за съответната учебна година, утвърден от
министъра на образованието и науката“ се
заличават.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 думите „на електронен
носител“ се заменят с „в НЕИСПУО“.
§ 3. В чл. 13 се създава ал. 9:
„(9) Данните от Списък-образците се съхраняват в НЕИСПУО в срок от 5 години.“
§ 4. В чл. 19, ал. 2 след думата „съхранява“
се добавя „в срок от 50 години“.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „съобразно графика по
чл. 9, ал. 2“ се заличават.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. съхраняване в институцията на личното
образователно дело на хартиен носител със
срок не по-малък от 50 години.“
§ 6. В чл. 24, ал. 4 след думата „полага“
се добавя „подпис и“.
§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Издадените док у менти по а л. 1 и
техните дубликати се регистрират в съответните книги за регистриране на издадените
удостоверения или на издадените дубликати
на удостоверения или в електронен формат
с идентична информация.“
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи
в книгите, в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за изходяща кореспонденция започва с № 1 в началото на всяка
учебна година.“
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Протоколът от Педагогическия съвет
се изготвя в 10-дневен срок от провеждането
на заседанието. Протоколът се подписва от
изготвилото го лице и се заверява с подписа
на директора и печата на институцията.
(7) Протоколите от контролната дейност
на директора и заместник-директорите се
изготвят в 15-дневен срок от извършената
проверка.“
§ 9. В чл. 42, ал. 1 думата „дневниците“
се заличава.
§ 10. Член 45 се изменя така:
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„Чл. 45. (1) Дубликат на удостоверение, на
свидетелство или на 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) Ако между издаването на първоначалния документ и издаването на дубликат на
същия е настъпила промяна в имената на
лицето, в дубликата на документа се вписват
актуалните имена на лицето към момента на
издаването му, след представяне на документ,
който доказва настъпилата промяна.
(5) В сл у чай че инстит у ци ята, изда ла
оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната
документация. Същата институция издава и
оригинален документ, когато такъв не е бил
издаден от закритото училище.
(6) 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.
(7) При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се
издават въз основа на данните от Регистъра
на дипломи и свидетелства за завършено
основно и средно образование и придобита
степен на професионална квалификация, който
се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след
1 януари 2007 г.
(8) В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си
по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.“
§ 11. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Удостоверението за преместване
на дете/ученик се регистрира в Дневника за
изходяща кореспонденция на институцията, от
която е издадено. Копие от него се съхранява
в класьора към дневника. Удостоверението
се регистрира в Дневника за входяща кореспонденция и се съхранява в приемащата
институция.“
§ 12. В чл. 50 думите „ученическите и
другите индивидуални документи“ се заменят
с „ученическите книжки и другите индивидуални документи“.
§ 13. Заглавието на глава пета се изменя
така: „Условия и ред за създаване, утвърждаване и актуализиране на документи“.
§ 14. В чл. 54 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „,актуализирането и издаването“ се заменят с „и актуализирането“, а
думата „организира“ се заменя с „организират“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „които се издават
от МОН“ се заличават.
§ 15. В чл. 55 думите „които издава“ се
заличават.
§ 16. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1 се
правят следните допълнения:
1. В т. I:
а) в т. 5 след думите „форма на обучение;“
се добавя „индивидуален учебен план;“
б) създава се т. 8:
„8. Раздел VIII – Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво
и трудовата заетост на семейството“ – за
набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството:
данни за групата/класа; името на детето/
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ученика; информация за майката; информация
за бащата; информация за друг възрастен,
полагащ грижи за детето/ученика. Данните
от работните карти на децата/учениците се
въвеждат в НЕИСПУО ежегодно до 1 март
на съответната учебна година.“
2. В т. II се създава т. 8:
„8. Раздел VIII – Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и
трудовата заетост на семейството“ – за набиране на информация за образователното ниво
и трудовата заетост на семейството: данни
за групата; името на детето; информация за
майката; информация за бащата; информация
за друг възрастен, полагащ грижи за детето.
Данните от работните карти на децата се
въвеждат в НЕИСПУО ежегодно до 1 март
на съответната учебна година.“
§ 17. Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 7, т. 2

№

Вид документ/
от раздел
от модул
НЕИСПУО

Номенклатурен
номер/
електронен раздел (ЕР)

Институции

Предназначение на документа

Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити

1

2

3

4

5

6

Всички

1.

К нига за решени ята на
педагогическия съвет и
протоколи от
заседанията

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

освободен
от
графичен
дизайн
(ОГД)

2. К нига за ре- ОГД
гистриране
заповедите на
ди рек тора и
оригиналните
заповеди:
– за дейността;
– по трудовите правоотношения (ТПО)

Срок за
Формат
съхраза водене
нение в
и съхраинституняване
цията
на документа
7

8
док у ментите се
вод ят в
е лек т р о нен вид
и се съхраняват в
хартиен

детски градини (ДГ),
училища,
центрове за
подкрепа за
л и ч но с т но
развитие
(ЦП ЛР),
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 лек 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 зас еда н ие т о; о т с ъ с т ва щ и
членове на педагогическия съвет и причините за
отсъствието; обсъждания
по време на заседанието;
взети решения

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

книгата – е лек т р о 20 години; нен/
з а п о в е - хартиен
дите:
– за дейността –
20 години;
– за ТПО –
50 години
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3.

Книга
з а ОГД
контролната дейност
на директора
(з а м е с т н и к директора) и
конс тат и вн и
протоколи от
направените
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

4.

К нига за ре- ОГД
гистриране на
проверките на
контролните органи на
МОН

всички

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

5.

Д н е в н и к з а ОГД
в ход я щ а ко респонденция
и Дневник за
изходяща кореспонденция
и съответните класьори с
кореспон денцията

всички

за регистриране на входяща
и изходяща кореспонденция

дневник: регистрационен 10 години хартиен/
№ (вх ./и з х .), д ат а ; ви д
е лек т р о док у мен т и к рат ко с ънен
държание; данни за кореспондента; резолюция;
движение на документа;
индекс за класиране; срок
за съхранение;
класьори: входяща кореспонденция и екземпляри
от изходящата кореспонденция

6.

К нига за ре- 3-67
гистриране
на даренията
и класьор със
сви де т елс т ва
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

всички

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

рег ис т ри ра не хронология на значимите п о с т о я - хартиен
и о т разява не за институцията събития нен
на важни събития и факти
от историята и
развитието на
институцията

9.

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

К нига за за- ОГД
поведи те за
храна

к нига: извършени п ро - 5 години
верки; констативни протоколи: констатации от
на п ра вен и т е п роверк и,
подписани от директора
и проверявания служител

8

5 години

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

е лек т р о нен/
хартиен

е лек т р о нен/
хартиен

хартиен

С Т Р.
1

14

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
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10. Книга за дви- 3-64/
ж е н и е т о н а ЕР
учениците от
соц иа лно -педагогическите
интернати и от
възпитателнит е у ч и л и щ аинтернати

социално-педагогическ и
ин тернат и
(СПИ) и
възпитателн и у ч и л ища-ин тернати (ВУИ)

водене на отчет на учениц и т е о т постъпването им
в интерната
до напускането им

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

11. К нига за ре- 3-90/
зул тат и т е о т ЕР
изпитите на
у чен и ц и т е/
лично образователно дело

училища

вписване на
резултатите
от изпитите
на учениците
о т I к лас до
завършване
на основно
о б р а з ов а н ие,
които са в самос т оя т ел на,
индивидуална
комби н и ра на
и дистанционна форма на
обучение

форма на обучение; общи 50 години е лек т р о сведения за ученика; ренен/
зултати от изпитите; рехартиен
шение на педагогическия
съвет

12. Книга за под- 3-18/
лежащите на ЕР
задължително
обучение 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 ласове т е до
навършване
на 16-годишна
възраст

деца/ученици, година на 50 години е лек т р о раждане; пореден номер;
нен/
лични данни; учебна гохартиен
дина; възраст на детето
в години; гру па/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; поре- 50 години е лек т р о ден номер; данни за ученинен/
ка; оценки по учебни предхартиен
мети/модули с думи и/или
цифри; отсъствия, годишен
резултат – завършва, остава; резултати от изпити по
сесии, предмети и оценки
с думи и цифри; резултати
след изпита, успех, с който
завършва основно образование; резултати от НВО

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

ДГ,
училища

информация за
образоват елната 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

е лек т р о нен/
хартиен

е лек т р о нен/
хартиен
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15. Дневник I – III 3-14/
клас
ЕР

училища

информация за
образоват елната 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

е лек т р о нен/
хартиен

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 санкции; обща
подк репа за ли чност но
развитие

е лек т р о нен/
хартиен

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 т със т ви я; на ложени и
от менени санк ц ии; индивидуална работа; обща
подк репа за ли чност но
развитие

е лек т р о нен/
хартиен

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 ионна 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/учениците от групата; годишна прог рама; седмично
разписание на дейностите

е лек т р о нен/
хартиен

19. Д н е в н и к з а 3-63.1/
д е й н о с т и з а ЕР
подк репа за
личностно
развитие

ДГ, училища, ЦПЛР,
НДД, центрове за
специална образователна
подкрепа
(ЦСОП),
Рег иона лнен 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

е лек т р о нен/
хартиен

С Т Р.
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20. Д н е в н и к з а 3-62/
група в център ЕР
за специална
образователна
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

21. Личен картон/
лично образователно дело

училища

вписване на
резултатите от
обучението на
ученик

за всички: данни за уче- 50 години е лек т р о ника; снимка; документи
нен/
при постъпване; форма на
хартиен
обучение; профил, професия, специалност; данни за
издадени документи

1) 3-51;

22. Протоколи за
допускане до
изпити:
1) Пр о т око л
за доп ускане
на учениците
до изпити за
промяна на
оценка
2) Протокол за
допускане на
учениците до
държавни зрелостни изпити
и за придобиване на средно
образование
и/или до държавен изпит за
п ри до б и в а не
на профе
сионална квалификация

5

БРОЙ 75

1) от VIII до
XII клас в
дневна, вечерна и индивидуална форма на
обучение

2) 3-48;

2) задочна, самостоятелна
комби н и ра на
и дистанционна форма на
обучение

3) 3-52;

3) п р о ф е с и о на лно обу чение по модули

4) 3-50В/
ЕР

4) от валидиране на професионални знания,
умения и компетентности

3-79А/
ЕР

3-79/
ЕР

училища

6

7

8
е лек т р о нен/
хартиен

1 – 3) резултати от обучението по учебни години и
учебни 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 ускане до 1) номер и дата на прото- 1) 50 го- е лек т р о изпит
кола; учебна година; сесия; дини
нен/
дата на провеж дане на
хартиен
заседанието; № и дата на
заповедта за назначаване
на комисията; състав на
комисията

2) номер по ред; к лас; 2) 50 готрите имена на ученика; дини
заявени изпити; държавни
зрелостни изпити и държавен изпит за придобиване
на професионална квалификация

БРОЙ 75
1

ДЪРЖАВЕН
2
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23. Протоколи за
провеждане на
изпити:
1) Протокол за 3-82/
дежурство при ЕР
провеждане на
писмен изпит

училища

24. Протоколи за 3-80/
резул тат и о т ЕР
изпити:
1) Протокол за
р е зул т ат а о т
писмен, устен
и л и п р а к т ически изпит

училища

2) Протокол за
удостоверяване на завършен гимназиален етап
3a) Протокол
за р е з ул т ат и
от държавните зрелостни
изпити

3-84/
ЕР

3б) Протокол
за р е з ул т ат и
от изпити за
п ри до би в а не
на средно образование от
държавните
зрелостни изпити, държавен изпит за
п ри до би в а не
на професионална квалификация
4) Протокол за
п ри до би в а не
на професионална квалификация

3-81Б/
ЕР

5

2) издаване на
удостоверение
за завършен
гимназиа лен
етап
3а) резултати
на учениците
от училището
о т д ърж а в ен
зрелостен изпит по даден
учебен предмет
3б) окончателн и резул тат и
на учениците
от училището
от държавнит е зрелос т н и
изпити и държавен изпит за
придобиване
на професиона лна к ва лификация

3-81В/
ЕР

училища,
РУО

С Т Р. 1 7
6

7

информация за 1) учебен предмет; учебна 5 години
провеждане на година; сесия; форма на
изпит
обучение, вид на изпита;
група; клас, дата на провеждане на изпита; тема/
модул

1) резултат на
ученика, определен от изпитната комисия

3-81/
ЕР

25. Р е г и с т р а ц и - 3-78/
о н н а к н и г а ЕР
за изда ден ите документи
за завършена
степен на образование и
за придобита
професионалн а к в а л ификация

ВЕСТНИК

1) учебен предмет; учебна
година; сесия; клас; 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) решение на комисията за
издаване на удостоверение
за завършен гимназиален
етап; пореден номер; клас;
лични данни на ученика
3а) държавен зрелостен
изпит по учебен предмет;
успешно и неуспешно положили държавния зрелостен изпит ученици –
резултати;

8
е лек т р о нен/
хартиен

50 години е лек т р о нен/
хартиен

3б) резултати от държавните зрелостни изпити;
успешно положили държавни зрелостни изпити,
държавен изпит за придобиване на професионална
квалификация и неуспешно положили държавните
зрелостни изпити

4) окончателн и резул тат и
на учениците
от училището
о т изп и та за
придобиване
на професиона лна к ва лификация

4) резул тат и от изпи та
на успешно и неуспешно
положили държавен изпит
за придобиване на професионална квалификация

рег ис т ри ра не
на изда ден ите документи
за завършена
степен на образование и
професионална квалификац и я и сви детелства за правоспособност,
удостоверения
за г и м на зиален етап, вкл.
и документите
за валидиране

номер по реда на издаване 50 години е лек т р о на документа; регистрацинен/
онен номер по ред за годихартиен
ната на издаване; дата на
регистриране; лични данни за ученика; форма на
обучение; вид подготовка;
серия и номер на документа; подпис на притежателя;
данни за издаден дубликат:
дата на издаване и серия и
номер на документа
(за всеки вид документи се
води отделна книга)

С Т Р.
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26. Р е г и с т р а ц и - 3-73/
о н н а к н и г а ЕР
за изда ден ите дубликати
на документи
за завършена
степен на образование и
за придобита
професионалн а к в а 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 е лек т р о на дубликата; регистранен/
ционен номер по ред за
хартиен
годината на издаване на
дубликата; дата на регистриране на дубликата;
лични данни на ученика;
вид на издавания дубликат;
серия; номер на бланката
на дубликата; вид подготовка; форма на обучение;
серия, номер на бланката
на оригинала на документа; регистрационен номер
на оригиналния документ;
дата на издаване на оригинала; подпис на лицето при
получаване на дубликата

27. Р е г и с т р а ц и - 3-78А/
о н н а к н и г а ЕР
за издадените
удостоверения

ДГ,
училища,
РУО

рег ис т ри ра не
на удостоверения за: задължително пред
училищно образование; за
завършен клас;
завършен начален етап на
основно образование, вкл. и
удостоверения
за валидиране

пореден регистрационен 50 години е лек т р о номер; рег ис т ра ц ионен
нен/
номер за годината; дата
хартиен
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/
о н н а к н и г а ЕР
за издадените
дубликати на
удостоверения

ДГ,
училища,
РУО

рег ис т ри ра не
на дубликати
на удостоверения

номер по ред на издаване 50 години е лек т р о на дубликата; регистранен/
ционен номер по ред за
хартиен
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 малолетните и непълнолетните.“

§ 18. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3, в раздел X, т. 3 думата „наказания“ се заменя със
„санкции“.
§ 19. Приложение № 4 към чл. 31 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 31
№

Вид документ

Ном.
номер

Институции

Предназначение на
документа и
права, които
предоставя

Съдържание на информацията, отразена в основни реквизити *

Подпис,
печат

Формат
за издаване,
защита

1

2

3

4

5

6

7

8

За всички документи

данни за институцията,
лични данни на детето или
ученика

попълва се в
електронен вид,
издава
се в хартиен вид

БРОЙ 75
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9
6

7

8

1.

Уд о с т о в е р е - 3-19
ние за задължително пред
училищно образование

детски градини (ДГ),
у ч и л и ща с
подготвителна група

удостоверява завършено
п р ед у ч и л и щно о бра зование

готовност за постъпване в д и рек т ор,
първи клас в съответствие печат
с очакваните резултати,
определени в
ДОС з а п р ед у ч и л и щ но
образование;
препоръки за допълнителна подкрепа за личностното развитие

хартия
с воден
знак
(ХВЗ)

2.

Уд о с т о в е р е - 3-97
ние за преместване на
дете от задължително пред
училищно образование

ДГ,
у ч и л и ща с
подготвителна група

преместване/
записване в
д ру г а и нс т итуции

вид организация; период у ч и т е л и ,
на посещение в група за д и рек т ор,
за д ъ л ж и т елно п ред у чи- печат
лищно образование

освободен от
графичен д изайн
(ОГД)

3.

Уд о с т о в е р е - 3-23
ние за завършен к л ас о т
начален етап
(първи/втори/
трети)

училища

у до с т оверя ва форма на обучение;
по с леден ус - година на завършване;
пешно завър- резултати от обучението
шен клас; дава
право за продължаване на
обу чението в
следващ клас

класен ръ- ХВЗ
ководител,
д и рек т ор,
печат

4.

Уд о с т о в е р е - 3-25
ние за завършен нача лен
етап на основно обра зование

училища

у до с т оверя ва
завършен начален етап;
дава право за
продължаване
на обучението
в прогимназиален етап на
основно образование

класен ръ- ХВЗ
ководител,
д и рек т ор,
печат

5.

Уд о с т о в е р е - 3-96
ние за преместване на
ученик

училища

преместване/ форма на обучение; резул- д и рек т ор, ОГД
з а п и с в а н е в тати от обучението
печат
друго училище

6.

Уд о с т о в е р е - 3-103
ние за завършен клас

училища

у д о с т о в е р я - форма на обучение; резул- д и рек т ор, ХВЗ
в а з а в ъ р ш е н тати от обучението
печат
клас;
дава право на
учениците със
СОП за продължаване на
обу чението в
V III/ X I к лас
и за професионално обучение

7.

Свидетелство 3-30
за основно образование

училища

удостоверява завършено
основно образование; дава
право за продължаване на
обу чението в
следващата
степен на образование и
на обучение за
при добиване
на професионална квалификация

форма на обучение; година
на завършване; резултати
от обучението; резултати
о т на ц иона л но вън ш но
оценяване (НВО); съответно ниво от Националната
квалификационна рамка
(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)

д и рек т ор,
п ъ л но мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

д о к у мент с
фабри чна номерация
(ДФН)
ХВЗ
баркод

С Т Р.
1

20

ДЪРЖАВЕН
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3
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8.

Свидетелство 3-20
за основно образование

училища

у до с т оверя ва
завършено
основно образова н ие за
ученици, обучавани преди у чебната
2 018/2 019 г.;
дава право за
продължаване
на обучението
в следващата
степен на образование и
на обучение за
при добиване
на професионална квалификация

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

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
м о щ н и к баркод
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

9.

Д у б л и к ат н а 3-30а
сви де т елс т во
за основно образование

училища

удостоверява завършено
основно образование; дава
право за продължаване на
обу чението в
следващата
степен на образование и
за обучение за
при добиване
на професионална квалификация

серия и номер на дубликата и на оригинала; форма
на обу чен ие; резул тат и
от обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР;
резултати от НВО, вк л.
ниво от ОЕЕР

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

10.

Уд о с т о в е р е - 3-31
ние за завършен първи
гимназиа лен
етап на средно
образование

училища

у до с т оверя ва
завършен гимназиален етап;
дава право за
продължаване
на обу чението във втори
г имназиа лен
етап на средно
образование и
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

серия, номер; снимка; фор- д и рек т ор, ДФН
ма на обучение; резултати печат
ХВЗ
от обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР;
резултати от НВО, вк л.
ниво от ОЕЕР и ниво от
Европейската референтна рамка за дигиталните
компетентности (ЕРРДК)

11.

Д у б л и к ат н а 3-31а
удостоверение
за завършен
първи гимназиален етап на
средно образование

училища

удостоверява завършен
първи гимнази а лен е т а п;
дава право за
продължаване
на обу чението във втори
г имназиа лен
етап на средно
образование и
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

серия и номер на дубликата д и рек т ор, ДФН
и оригинала; снимка; фор- печат
ХВЗ
ма на обучение; резултати
от обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР;
резултати от НВО, вк л.
ниво от ОЕЕР и ниво от
ЕРРДК
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12.

Уд о с т о в е р е - 3-32
ние за завършен втори
гимназиа лен
етап на средно
образование

училища

у до с т оверя ва
завършен XII
клас;
дава право за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

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

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
м о щ н и к баркод
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

13.

Д у б л и к ат н а 3-32а
удостоверение
за завършен
втори гимназиален етап на
средно образование

училища

у до с т оверя ва
завършен XII
клас;
дава право за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

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

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

14.

Д и п л о м а з а 3-44
сред но образование

училища

удостоверява придобито
с ред но образование;
дава право за
продължаване
на о бра зованието или за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

серия, номер; снимка; форма на обучение; резултати
от обучението; държавни
зрелос т н и изп и т и; общ
успех; съответно ниво от
НКР и от ЕКР

училищна ДФН
зрелостна ХВЗ
комисия, баркод
д и рек т ор,
п ъ л но мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

15.

П р и л о ж е н и е 3-44.4
към диплома
за средно образование

училища

неразделна
част от дипломата/дубликата на дипломата за с ред но
образование
за у ченици,
обучавани
в българск и
у чилища при
условията и по
реда на междуправителствени спогодби и
споразумения

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

д и рек т ор, ХВЗ
п ъ л н о - баркод
м о щ н и к ОГД
(а ко
е
п ри лож имо), печат
с държавния герб

16.

Д у б л и к ат н а 3-44а
диплома за
сред но образование

училища

удостоверява придобито
с ред но образование;
дава право за
продължаване
на о бра зованието или за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

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

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(а ко
е
п ри лож имо), печат
с държавния герб

С Т Р.
1

22

ДЪРЖАВЕН
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училища

з а о б р а з о в ат е л н а и /и л и
т рудова мобилност

серия и номер на дипломата/дубликата; снимка;
форма на обучение; придобито средно образование;
профил/специалност/професия; общ успех; съответно ниво от НКР и от ЕКР

д и рек т ор, ОГД
п ъ л но мощник
(а ко
е
п ри лож имо), печат
с държавния герб

18. Уд о с т о в е р е - 3-37
ние за професионално обучение

училища
ИПО

удостоверява завършено
професионално обучение; за
при добиване
на квалификация по част от
п рофеси я, за
актуализиране
или разширяване на професионална
квалификация

професи я; специа лност;
форма на обу чение; резул тат и о т обу чен ие т о;
съответно ниво от НКР
и от ЕКР

п р е д с е - ХВЗ
дател на
изпитната
комиси я,
д и рек т ор,
печат

19.

Свидетелство 3-54
за професионална квалификация

училища
ИПО

удостоверява придобита
професионална квалификац и я, не да ва
право за продължаване на
образованието

серия, номер; снимка; форма на обучение; професия,
спец иа л нос т; резул тат и
от обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР

п р едс еда- ДФН
тел на ко- ХВЗ
мисията;
д и рек т ор,
п ъ л но мощник
(а ко
е
п ри лож имо), печат
с държавния герб/
печат

20.

Д у б л и к ат н а 3-54а
сви де т елс т во
за професионална квалификация

училища
ИПО

удостоверява придобита
професионална квалификац и я, не да ва
право за продължаване на
образованието

серия и номер на дубликата
и на оригинала; снимка;
форма на обучение; срок
на обу чение; професи я,
спец иа л нос т; резул тат и
от обучението; съответно
ниво от НКР и от ЕКР

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб/
печат

21.

Европейско
приложение
към свидетелс т во за п ро фесионална
квалификация

-

училища
ИПО

д о п ъ л в а и н - придобити знания и уме- директор,
формацията в ния от професионално об- печат
свидетелство- разование и обучение
то;
за трудова мобилност

ОГД

22. Свидетелство 3-114
за п ра воспо собност

училища
ИПО

у до с т оверя ва снимка; основание – нор- директор,
п р и д о б и в а н е мативен акт; правоспо- печат
на правоспо- собност
собност; не
дава право за
продължаване
на о бра зованието

-

23. Свидетелство 3-116
за п ра воспо собност по заваряване

ИПО
и училища

у до с т оверя ва снимка; данни за изпита;
п равоспособ - вид на изпитването; приност по зава- ложение/индекси
ряване; не дава
право за продължаване на
образованието

-

При ложение
към дипломата за с ред но
образование
на чужд език
на:
– английски 3-44.1
– немски
3-44.2
– френски
3-44.3

4

БРОЙ 75
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ВЕСТНИК
7

председател на
изпитната
комиси я,
директор/
печат
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-

училища

д а в а п р а в о у че б ен п р ед ме т/мод у л; д и рек т ор, ОГД
з а и з д а в а н е клас; вид и резултат от печат
н а д о к у м е н т изпита
за завършен
клас, етап или
степен

25. Уд о с т о в е р е - 3-102
ние за валидиране на компетентности по
у чебен п редмет, невк лючен в дипломата за средно
образование

училища

дава право
за включване
на оценката
в ба лообразу ването при
кандидатстване във висше
училище

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

26. Уд о с т о в е р е ние за ва лидиране на компетентности за
клас от основната степен на
образование/
първи гимназиален етап

училища

дава право за
п р од ъ л ж а в ане в следващ
к лас или за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

к лас; у чебни предмети/ д и рек т ор, ОГД
модули; резултати, вк л. печат
и от изпитите на лица,
навършили 16 години и
преминали курс по чл. 169
ЗПУО

27. Уд о с т о в е р е ние за ва ли- 3-27В
диране на компетентности за
н ач а лен и л и
първи гимназиа лен етап/
о сновна с т е пен на образование

училища

дава право за
п р од ъ л ж а в ане в следващ
етап на у чил и щ но т о о б разование или
за обучение за
при добиване
на професионална квалификация

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

28. Д у б л и к ат н а 3-27аВ
удостоверение
за валидиране
на компетентности за начален или първи
гимназиа лен
етап/основна
степен на образование

училища

дава право за серия и номер на дубликата
п р од ъ л ж а в а- и на оригинала; резултати
не в средната
степен на образование или
за обучение за
при добиване
на професионална квалификация

д и рек т ор, ДФН
печ ат/пе - ХВЗ
чат с държавния
герб за
основно
о бра зование

29. Свидетелство 3-54В
за валидиране
на професионална квалификация

училища
ИПО

у до с т оверя ва
при добиване
на к ва лификация по професия; не дава
право за продължаване на
образованието

п р едс еда- ДФН
тел на комисията,
д и рек т ор,
печат с
държавния герб/
печат;
п ъ л но мощник
(ако е приложимо)

-

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

училищна ХВЗ
комисия,
ди рек тор;
п ъ л но мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

д и рек т ор, ДФН
печ ат/пе - ХВЗ
чат с дър- баркод
жавния
герб за
основно
о бра зование; п ъ лномощник
(ако е приложимо)
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30.

Д у б л и к ат н а 3-54аВ
сви де т елс т во
за валидиране
на професионална квалификация

училища
ИПО

у до с т оверя ва
при добиване
на к ва лификация 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 едс еда- ДФН
тел на комисията,
д и рек т ор,
печат с
държавния герб/
печат; пълномощник
(ако е приложимо)

31.

Уд о с т о в е р е - 3-37В
ние за ва лидиране на професионална
квалификация
по част от професия

училища
ИПО

у до с т оверя ва
квалификация
по част от професията; не
дава право за
продължаване
на о бра зованието

признати знания, умения и
компетентности; професия
код №; специалност код №;
резултати

п р едс еда- ХВЗ
тел на комисията,
д и рек т ор,
печат

32.

У ч е н и ч е с к а 3-71
лична карта

училища

и д е н т и ф и ц и - снимка; адрес; клас; учебна
ра не на у че- година
ника и институцията, в която се обучава
през съответната у чебна
година

класен ръководител,
д и рек т ор,
печат

33.

У ч е н и ч е с к а 3-85
книжка

училища

отразяване
на тек у щи я,
срочния и годишния успех
и отсъствията
за една учебна
година на ученик от IV до
XII клас;
у до с т оверя ва
завършен клас
– от IV до XII

с н и м к а; а д р е с; под п ис
н а р од и т е л /н ас т ой н и к ;
у чебн и п ред ме т и/мод ули и учители; седмично
разписание; резултати от
обучението; информация
за поведението на ученика;
права и задъл жени я на
ученика

класен ръ- ХС
ководител,
д и рек т ор,
печат

34.

У ч е н и ч е с к а 3-49
книжка за задоч на форма
на обучение

училища

вписване на
резултатите
от изпитите по
у чебни п редмети/модули,
п роведени в
изпитните сесии за целия
к у рс на обучение

снимка; у чебен план;
профил, професия, специалност; учебен предмет/
модул; резултати от обучението по сесии; годишна
оценка

класен ръ- ХС
ководител,
д и рек т ор,
печат

35.

Бележ н и к за
кореспон денция

училища
ЦСОП

кореспон денция между образователната
институция и
р од и т е л и т е/
настойниците
на учениците
от I до III клас

тек у ща информаци я за:
л и ч но с т но т о р а з ви т ие,
п роцеса на обу чен ие и
пост иг нат и т е резул тат и
от ученика

класен ръководител,
д и рек т ор,
печат

-

холограмен стикер
(ХС)

е л е к т ронен/
хартиен
ОГД
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36. Д и п л о м а з а 3-34
сред но образование

училища

удостоверява придобито
с ред но образование;
дава право за
продължаване
на о бра зованието или за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

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

училищна ДФН
зрелостна ХВЗ
к о м и с и я , баркод
д и рек т ор,
п ъ л но мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

37. П р и л о ж е н и е 3-34.1
към диплома
за средно образование

училища

при недостиг в данни за дипломата/дубдипломата на ликата; резултати от обум ясто да бъ- чението
дат вписани
всички модули, изучавани
по учебен план

д и рек т ор, ХВЗ
п ъ л н о - баркод
мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб

38. Уд о с т о в е р е - 3-22
ние за завършен гимназиален етап

училища

у до с т оверя ва серия, номер; снимка; форзавършен XII ма на обучение; резултати
клас;
от обучението
дава право за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(ако е прил о ж и м о) ,
печат с държавния
герб

39. Д у б л и к ат н а 3-22а
удостоверение
за завършен
гимназиа лен
етап

училища

у до с т оверя ва серия, номер; снимка; форзавършен XII ма на обучение; резултати
клас;
от обучението
дава право за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

д и рек т ор, ДФН
п ъ л н о - ХВЗ
мощник
(ако е прил о ж и м о) ,
печат с
държавния герб

40. П р и л о ж е н и е 3-22.1
към удостоверение за завършен гимназиален етап

училища

при недостиг данни за удостоверението/
н а м я с т о в дубликата; резултати от
удостоверени- обучението
ет о да бъдат
вписани всички изучавани
по учебен план
у чебни п редме т и/мод у л и
за професиона лна подгот овк а , к а к т о
и за вписване
на резултатите
от обучението
по индивидуа лни прог рами за ученици
със специални
образователни
потребности

д и рек т ор, ХВЗ
п ъ л но мощник
(ако е приложимо),
печат с
държавния герб
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41. Д и п л о м а з а 3-42
сред но образование

училища

удостоверява придобито
с ред но образование;
дава право за
продължаване
на о бра зованието или за
обу чение за
при добиване
на професионална квалификация

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

зрелостна ДФН
к о м и с и я , ХВЗ
д и рек т ор,
п ъ л но мощник
(а ко
е
п ри лож имо), печат
с държавния герб

42. Уд о с т о в е р е ние за проведено обучение
по български
език и литература, история
и цивилизации
и география и
икономика

-

организац ии/инст итуции по
чл. 297, ал. 1
ЗПУО

удостоверява завършено
о бу ч е н и е п о
реда на чл. 165,
а л . 2 ЗП УО
по български
език и литература, история
и цивилизации
и география и
икономика;
дава право на
освобож даване от прирав
нителни изпити по тези
у чебни п редмети при продължаване на
обу чението в
България

учебните предмети и класът, за който е проведено
обучението; резултати от
обучението

подпис на ОГД
учителя
и ръководителя на
издаващата организаци я/институция;
печат

43. С п р а в к а з а
общ успех/успех по години
и хорари у м
учебни часове

-

училища

образователна общ успех в дипломата д и рек т ор, ОГД
и/или трудова за средно образование за печат
мобилност
учебната 2002/2003 г.,
резултати от обучението

44. Удостоверение
за признат завършен гимназиа лен етап/
сред но образование и/или
професионална к ва лификация

-

РУО

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

признат гимназиален етап/
средно образование и/или
професионална квалификация; оценки, приравнени
към шестобалната система

п р едс еда- ОГД
тел на комисията,
печат

45. Уд о с т о в е р е ние за признат
у чеб ен с р ок ,
к лас/к ласове
и л и о с новно
образование

-

РУО

образователна признат учебен срок/ клас/
и/или трудова класове/основно образомобилност
вание; приравнителни изпити; оценки, приравнени
към шестобалната система

п р едс еда- ОГД
тел на комисията,
печат

46. Уверение

-

РУО

кандидатства- признат клас или придоне за п ри до - бито основно образование
биване на пра- или средно образование
воспособност
за управление
на МПС

п р едс еда- ОГД
тел на комисията,
печат

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

§ 20. В приложение № 5 към чл. 51, ал. 2 думите „представляван от“ се заменят с „представлявана от“.
§ 21. В приложение № 6 към чл. 52, ал. 1 таблица № 4 се изменя така:
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„Таблица № 4
Отчет на дубликати
Година Номен- Наимено- Остатък
на по- клатурен вание на
дублилучава№
дубликата
кати
не
(брой)
1

2

3

Издадени по регистр. книга за
отчетния период
(брой)

Унищожени
за отчетния
период
(брой)

Налични в
края на отчетния период
(брой)

Описание на
фабричните
номера на
наличните
дубликати

5

6

7

8

4

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Свидетелство за основно образование
с номенклатурен № 3-20 получават лицата,
които:
1. завършват успешно VII клас през учебната 2017/2018 г.;
2. са придобили основно образование след
успешно завършен VII клас при условията
на Закона за народната просвета (отм., ДВ,
бр. 86 от 1991 г.) или успешно завършен VІІI
клас при условията на Закона за народната
просвета (отм., ДВ, бр. 79 от 2015 г.).
§ 23. За учениците в III клас през учебната
2017/2018 г. се води ученическа книжка, с която
се удостоверява завършването на съответния
клас. За тези ученици не се издава удостоверение за завършен клас от начален етап.
§ 24. До отпечатване и разпространяване на бланките на документите за края на
учебната 2016/2017 г. се използват бланките,
отпечатани за края на учебната 2015/2016 г. До
отпечатване и разпространяване на бланките
на документите за края на учебната 2017/2018 г.
се използват бланките, отпечатани за края
на учебната 2016/2017 г.
§ 25. Ученици, получили диплома за средно
образование 3-35 – образец 2003 г., могат да
получат Справка за общ успех при кандидат-

стване във висше училище. Общият успех се
изчислява като средноаритметична оценка
(с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до
0,01) от зрелостните изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка
(с точност до 0,01) от учебните предмети,
изучавани в задължителната подготовка, и
средноаритметичната оценка (с точност до
0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка и/или
профилирана или задължителна професионална подготовка.
§ 26. Заявления за издаване на дубликати
на документи, издадени от МОН по реда на
отменената Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно
обу чение и ли степени на образование и
професионална квалификация по документи,
издадени от училища на чужди държави (отм.,
ДВ, бр. 74 от 2016 г.), се подават в МОН и се
насочват служебно към РУО, като към тях
се прилагат копия от необходимата първична
документация за издаване на дубликата.
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
6739
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161
от 5 септември 2017 г.

за организацията и реда за осъществяване
на конвойната дейност в Министерството на
вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на
конвойната дейност в Министерството на
вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Конвоирането е принудително отвеждане на едно или повече лица по определено
направление от конвоен наряд.
Чл. 3. (1) В зависимост от начина за осъществяване конвоирането се извършва:
1. етапно – чрез предаване на конвоираните
лица между конвойни наряди по маршрута
за конвоиране; при него на конвойния наряд
могат допълнително да се предават лица за
конвоиране, когато маршрутът им за конвоиране съвпада с първоначално планирания;
2. директно – когато лицата се конвоират
между териториалните звена от един и същ
наряд независимо от смяната на превозното
средство.
(2) Директно се конвоират следните лица:
1. за които има данни, че са извършили
умишлено прест ъпление, представл яващо
особено тежък случай;
2. ръководители или участници в организирана престъпна група;
3. за които има достатъчно данни, че конвоирането им може да бъде осуетено;
4. бременни жени;
5. майки с деца;
6. групи, по-големи от 15 души;
7. задържани по реда на чл. 72, ал. 1, т. 3
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР);
8. когато срокът за конвоирането им не
позволява същото да се извърши етапно или
чрез етапно конвоиране значително ще се
увеличи пътят на конвоя.
(3) На конвойните наряди могат да се
възлагат и задачи за двупосочно конвоиране,
когато пътуването в двете посоки е с обща
продължителност до 8 часа.
(4) В случаите на ал. 1 и 3 при необходимост
нарядът се допълва със сили от структурите
на МВР, които са заявили конвоирането.
(5) Заявките за осъществяване на конвоиране, двупосочен конвой, оказване съдействие
на конвоен наряд и допълнително предаване
на лица за конвоиране се извършват до 16 ч.
на предния ден освен в случаите, които не
търпят отлагане. Заявките се вписват в „Книга
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за заявки за конвоиране на лица и оказване
на съдействие на конвоен наряд“ (приложение № 1).
Чл. 4. (1) При конвоиране разчетът на силите и средствата, както и мерките за изолация
и охрана се определят от степента на обществената опасност на деянието и личността на
конвоирания за всеки конкретен случай.
(2) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление
от общ характер, поставянето на белезници
е задължително.
(3) При конвоиране на лице, за което има
данни, че е извършило умишлено престъпление от общ характер, представляващо особено
тежък случай, както и в случаите, когато са
налице достатъчно данни, че конвоирането
може да бъде осуетено, на конвоирания се
поставят белезници и на краката.
(4) Поставяне и сваляне на белезници на
конвоирано лице се извършва след изрично
разпореждане на старшия на конвойния наряд.
Чл. 5. (1) Конвоирането се извършва:
1. пеш;
2. със специализирани конвойни или други
служебни автомобили;
3. с автобуси, обслужващи междуселищни
маршрути;
4. с железопътен транспорт;
5. с въздушен транспорт;
6. с воден транспорт.
(2) Изборът на превозно средство се извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за конвоираното лице,
оперативната и метеорологичната обстановка
по маршрута за конвоиране и наличните сили
и средства.
Чл. 6. Забранява се назначаването в конвоен наряд на служители:
1. които не са полицейски органи;
2. които имат роднински връзки или други
близки отношения с конвоираните лица;
3. които поради други обстоятелства може да
се считат за предубедени или заинтересовани
пряко или косвено от изхода на наказателното
производство.
Чл. 7. Забранява се конвоирането:
1. с обществен транспорт в градските зони;
2. на групи над 20 души освен в изключителни случаи, в които е издадена писмена
заповед от директорите на Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), дирекция „Миграция“
(ДМ), дирек ци я „Жандармери я“ – ГДНП
(ДЖ – ГДНП), областните дирекции на МВР
(ОДМВР), регионални дирекции „Гранична
полиция“ (РДГП) – ГДГП, или от оправомощени от тях ръководни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 ЗМВР;
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3. заедно на лица, когато това е указано в
документите по чл. 29, ал. 2;
4. на бременни жени, майки с деца, психично и заразно болни заедно с други лица.
Чл. 8. С конвойния наряд не могат да се
изпращат преписки, доказателства, веществени доказателствени средства и/или други
сл у жебни материа ли освен док у мен т и те,
необходими за осъществяване на конвойната
дейност.
Г л а в а

в т о р а

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНВОИРАНЕ,
СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Лица, подлежащи на конвоиране
Чл. 9. (1) Полицейските органи конвоират
на територията на страната и извън нея следните лица:
1. по отношение на които е постановен акт
за принудително довеждане от разследващ
полицай по реда на НПК;
2. задържани по чл. 72, ал. 1, т. 1 – 4, 6 и
7 ЗМВР;
3. с наложено от съда наказание „задържане в териториална структура на МВР“ при
условията и по реда на Закона за опазване на
обществения ред при провеждане на спортни
мероприятия и „Задържане до 15 денонощия
в структурно звено на Министерството на
вътрешните работи“ по реда на Указ № 904 от
28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство
(ДВ, бр. 102 от 1963 г.).
(2) Извън случаите по ал. 1 полицейските
органи могат да конвоират лица, когато това
изрично е предвидено в закон.
Раздел II
Сили и средства за осъществяване на конвойната дейност
Чл. 10. (1) Конвойната дейност се осъществява от полицейски органи от конвойните
звена при ОДМВР.
(2) Конвойната дейност се осъществява и от
полицейски органи, определени със заповед от
директорите на ОДМВР и РДГП, началниците
на районните управления (РУ) при ОДМВР
за състава от РУ, от началниците на зонални жандармерийски управления (ЗЖУ) към
ДЖ – ГДНП, и началниците на гранични полицейски управления (ГПУ) при РДГП – ГДГП.
(3) За полицейските органи от ГДНП,
ГДБОП, ГДГП, ДМ, дирекция „Вътрешна
сигурност“ (ДВС), извън случаите по ал. 2,
се издава заповед от ръководителя на съответната структура или оправомощен от
него ръководен служител по чл. 142, ал. 1,
т. 1 ЗМВР за всеки отделен случай на конвоиране на лице.
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(4) При служебна необходимост в конвойните звена могат да се командироват
полицейски органи за определен период от
време, като в тези случаи се издава писмена
заповед, с която им се възлагат функции по
конвоиране. При осъществяване на конвойната дейност на командированите полицейски органи не е необходимо да се издават
заповеди по ал. 2.
Чл. 11. (1) При създаването на конвойни
звена се спазва нормативът за съотношенията
на състава (приложение № 2).
(2) Специализирани автомобили за конвоиране се оборудват с необходимите помощни, технически и свързочни средства
(приложение № 3).
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Задължения на длъжностните лица по организацията на конвойната дейност
Чл. 12. Ръководителите на ГДНП, ГДБОП,
ГДГП, РДГП – ГДГП, ОДМВР, ДМ и ДВС
организират и контролират конвойната дейност, както и организират взаимодействието и
координацията с други органи и организации
за осъществяване на конвойната дейност.
Чл. 13. Началниците на отдели при ГДНП
и оправомощените от директорите на РДГП
ръководни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
ЗМВР:
1. обобщават опита в конвойната дейност
чрез разработването на обзори и даване на
указания;
2. предприемат мерки за осъществяване на
взаимодействие и координация между охранителните и оперативните структурни звена,
имащи отношение към конвойната дейност;
3. предлагат на директорите на ГДНП и
ГДГП организационни мероприятия за повишаване ефективността на конвойната дейност,
усъвършенстване на нейната организация и
управление;
4. осъществяват контрол по организацията
на конвойната дейност в съответните звена.
Чл. 14. Директорите на ОДМВР и РДГП
или оправомощени от тях ръководни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР отговарят
за организацията на конвойната дейност,
правилната разстановка, използването на
конвойните наряди и организират:
1. правилното разпределение на силите и
средствата, като осигуряват ефективното им
използване за осъществяване на конвойната
дейност;
2. взаимодействието и координацията между конвойните звена с оперативните дежурни
центрове (ОДЦ) или оперативните дежурни
части (ОДЧ), оперативните, охранителните и
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другите служби, органите на съдебната власт
и държавните органи, имащи отношение към
конвойната дейност;
3. осъществяването на системен контрол за
правилната разстановка на силите и средствата
и ефективното им използване, както и правилното водене на служебната документация;
4. подобряването на материално-техническото обезпечаване на конвойната дейност;
5. взаимодействието и координацията с
териториалните звена „Охрана“ при Министерството на правосъдието (ТЗО – МП).
Чл. 15. Началниците на отдели при ОДМВР
и началниците на сектори „Гранично наблюдение“ към РДГП – ГДГП:
1. анализират и оценяват периодично, не
по-малко от веднъж на шестмесечие, конвойната дейност в конвойните звена, РУ и ГПУ;
2. разработват обзори и методически указания по въпросите на организацията, тактиката и изпълнението на конвойната дейност
и предлагат мерки за нейното подобряване;
3. запознават личния състав с измененията
на оперативната обстановка и предприемат
своевременно мерки за правилната разстановка и ефективното използване на силите
и средствата;
4. набелязват и предприемат мерки за
организиране на взаимодействието и координацията на конвойните наряди;
5. организират взаимодействието и координацията със звената на другите ОДМВР
и РДГП, осъществяващи конвойна дейност;
6. предлагат на ръководителите по чл. 14
необходимите мерки за подобряване на взаимодействието и координацията с ТЗО – МП,
както и непосредствено участват в решаването
на конкретни въпроси, свързани с конвоиране
на лица от органите на МВР и МП;
7. осъществяват контрол по организацията и изпълнението на конвойната дейност,
както и правилното водене на служебната
документация.
Чл. 16. Началниците на РУ и ГПУ отговарят за организацията и изпълнението на
конвойната дейност в ръководените от тях
структури, като:
1. отчитат и анализират конвойната дейност и набелязват мерки за повишаване на
нейната ефективност;
2. определят реда за осъществяване на
конвойната дейност от подчинените им полицейски органи след оценка на оперативната
обстановка, наличните сили и средства, което
се отразява в плана по чл. 20;
3. организират взаимодействието и координацията с ОДЧ, другите конвойни наряди
и нарядите, работещи по опазването на обществения ред, наблюдението на държавната
граница, органите на съдебната власт, другите
органи и организации, имащи отношение към
конвойната дейност;
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4. организират провеждането на инструктаж
на конвойните наряди;
5. осъществяват контрол по организацията и изпълнението на конвойната дейност,
както и правилното водене на служебната
документация.
Чл. 17. Началниците на групи или полицейските инспектори в конвойните звена и
полицейските органи, определени със заповед
от началниците на РУ и ГПУ, непосредствено
отговарят за изпълнението на конвойната
дейност, като:
1. познават обстановката на територията и
по направленията, по които се осъществява
конвойната дейност;
2. не по-малко от веднъж на шестмесечие
оценяват ефективността от работата на подчинения им състав, като предприемат или
предлагат конкретни мерки за отстраняване
на констатираните слабости;
3. планират и организират изпълнението
на решенията за ежедневната разстановка на
нарядите и разчета на силите и средствата по
направленията за конвоиране в съответствие
с поставените им задачи и указания;
4. осигуряват управлението на конвойните
наряди при изпълнение на служебните им
задължения и организират взаимодействието
и координацията им;
5. взаимодействат с полицейските органи на
другите звена на МВР, изпълняващи конвойна
дейност при етапно или директно конвоиране
на лица, и предприемат необходимите мерки
за изпълнение на задачите;
6. взаимодействат непосредствено с други
държавни органи, възложители или имащи
отношение към конкретния конвой;
7. предприемат своевременни мерки при
възникнали проблеми, свързани с взаимодействието и координацията с конвойните
звена на други структури на МВР или държавни органи извън МВР за тяхното решаване,
като информират за това своите началници;
8. обучават, инструктират и контролират
подчинените си полицейски органи;
9. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
10. изготвят предложение относно оборудването на състава с необходимите помощни
и технически средства.
Чл. 18. Командирите на отделения в конвойните звена при ОДМВР, както и определените със заповед от началниците на РУ и ГПУ
полицейски органи отговарят за правилното и
законосъобразно изпълнение на възложената
конвойна задача от подчинените им полицейски органи, като:
1. познават личните и професионалните
качества на подчинените си полицейски органи и ежедневно ги обучават за изпълнение
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на служебните им задължения при спазване
на дисциплината и на актовете, регламентиращи дейността им;
2. подготвят и инструктират конвойните
наряди за изпълнение на служебните им
задължения и изискват от тях да познават
особеностите на постовете в конвойните звена
и маршрутите за конвоиране;
3. ръководят конвойните наряди съобразно
направените разчети и организират тяхното
взаимодействие;
4. докладват за необходимостта от изменение в разстановката на силите и средствата
и за реда за изпълнение на дейността в зависимост от обстановката;
5. извършват ежедневен контрол на полицейските органи и на място отстраняват
констатираните нередности, като за това
докладват по служебен ред;
6. водят отчет за работата на подчинените
си полицейски органи и извършват оценка за
ефективността от работата на нарядите след
завършване на всяка смяна;
7. водят служебната документация и следят
за нейното правилно попълване и съхранение;
8. преглеждат въоръжението, боеприпасите
и снаряжението на полицейските органи, като
вземат необходимите мерки за правилното
им съхранение и носене.
Чл. 19. (1) Дирек торите на ОДМВР и
РДГП или оправомощени от тях ръководни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР издават
писмена заповед, в която посочват:
1. местонахождението на ТЗО – МП, съдилища, прокуратури, затвори, следствени
служби, лечебни заведения в обслужваната
територия;
2. силите и средствата, с които ще се осъществява конвойната дейност, както и срока
за издаване на заповедите по чл. 10, ал. 2;
3. разстановката на силите и средствата, задачите на конвойните звена и на полицейските
органи от териториалните звена, определени
за осъществяване на конвойна дейност;
4. дейностите, които могат да бъдат възлагани на полицейски органи от конвойното
звено извън дейността по конвоиране, както
и реда за осъществяването им;
5. направленията за конвоиране и постовете;
6. реда за връзка, взаимодействие и координация между конвойните наряди, ОДЦ/ОДЧ и
силите, работещи по опазване на обществения
ред по направленията за конвоиране;
7. реда за взаимодействие и координация
със съответното ТЗО – МП;
8. реда за провеждане на инструктаж и
контрол съобразно особеностите на обслужваната територия.
(2) Заповедта по ал. 1 се актуализира своевременно при промяна на инфраструктурата,
оперативната обстановка, нормативната уредба
и структурна промяна.
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Чл. 20. (1) Въз основа на заповедта по
чл. 19 началниците на отдел „Охранителна
полиция“ при ОДМВР, сектор „Гранично наблюдение“ към РДГП – ГДГП, началниците
на РУ и ГПУ изготвят план за организацията и изпълнението на конвойната дейност,
който съдържа:
1. основни задачи;
2. начин за изпълнение;
3. сили и средства;
4. направления за конвоиране;
5. постове;
6. координация и начини за връзка с териториалните структури и звена на МВР по
направленията и маршрутите;
7. тактика на действие при извънредни
ситуации.
(2) Плановете по ал. 1 се утвърждават:
1. за конвойните звена и определените
със заповед полицейски органи при ОДМВР
и РУ – от директора на ОДМВР или оправомощен от него ръководен служител;
2. за определените със заповед полицейски
органи при РДГП и ГПУ – от директора на
РДГП или оправомощен от него ръководен
служител.
(3) За всяко направление при осъществяване
на конвойна дейност, определено в плана по
ал. 1, се изготвя указание, което съдържа:
1. описание на постовете или маршрутите
за движение на конвоя от началния до крайния пункт;
2. особеностите на постовете и маршрутите и на какво следва да се обръща особено
внимание при изпълнението на конвойната
дейност, направленията, по които се конвоира
с влак или автобус, местата за престой (гари,
автогари), както и други особености, които
конвоят трябва да има предвид;
3. реда за осъществяване на връзка, взаимодействие и координация със звена по
маршрута на конвоирането или постовете,
както и ТЗО – МП;
4. реда за действие на конвойните наряди
при:
а) нападение върху конвоя;
б) достатъчно данни, че конвоирането може
да бъде осуетено;
в) бягство на конвоиран;
г) влошаване на здравословното състояние
или настъпила смърт на конвоирано лице;
д) възникване на други извънредни ситуации.
(4) Указанията по ал. 3 се утвърждават от
директорите на РДГП, началниците на отдели
при ОДМВР и началниците на РУ.
(5) За всяко направление на конвоиране
се определят най-малко два маршрута, като
единият от тях е основен.
(6) За определените направления се комплектува книжка, в която се прилагат: копие
от указанията за работа на служителите по
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направлението за конвоиране, карта или схема
на маршрута/ите на конвоиране, общите и
особените задължения на нарядите и друга
информация, касаеща осъществяването на
конвойната дейност.
(7) Указания се разработват и за дежурните
и завеждащите помещения за кратковременен
престой, които трябва да включват общите и
особените задължения на служителите.
Чл. 21. (1) При възникване на необходимост от конвоиране до място, за което няма
разработени указания, се издава заповед за
изпълнение на конкретния конвой, в която
се отразява:
1. задача за изпълнение на конвоя;
2. информация за конвоираното лице;
3. старши и състав на конвойния наряд;
4. маршрут за конвоиране;
5. взаимодействие с други структури във
и извън МВР;
6. други особености, свързани с конвойната задача.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава от ръководителя на съответната структура/звено
или оправомощен от него полицейски орган,
която/което следва да организира и изпълни
конкретния конвой.
Раздел ІІ
Структура на конвойните звена и териториална компетентност
Чл. 22. (1) Конвойните звена в ОДМВР
(приложение № 4) са етапни звена и събирателни пунктове за конвоиране на лица от
териториални звена в ОДМВР и от други
структури на МВР.
(2) Конвойни звена са и щатно обособени
звена за изпълнение на конвойна дейност в ОДМВР, които не са посочени в приложение № 4.
Чл. 23. Конвойните звена по чл. 22, ал. 1
създават организация за денонощно приемане
на конвоирани лица.
Чл. 24. (1) Етапните конвойни звена в
ОДМВР осъществяват конвойна дейност на
територията на цялата страна.
(2) Полицейските органи от щатно обособени звена за изпълнение на конвойна дейност
при ОДМВР осъществяват конвойна дейност
на обслужваната територия на ОДМВР и до
най-близкото етапно конвойно звено.
(3) Полицейск ите органи по чл. 10, а л. 2
осъществяват конвойна дейност на територията на съответното ОДМВР, РДГП и ЗЖУ.
(4) Издирени, установени и/или задържани
лица по чл. 9 от полицейски органи на ЗЖУ
в района на жп гари и влакови състави се
конвоират от полицейски органи на най-близкото РУ, което се уведомява своевременно.
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Чл. 25. (1) Полицейските органи на ГПУ
при РДГП конвоират лица по чл. 9 до найблизкото конвойно звено в ОДМВР, намиращо
се в зоната на отговорност на ГПУ, което
осъществява конвоирането.
(2) Когато най-близкото конвойно звено
на ОДМВР се намира извън зоната на отговорност на ГПУ, органите по ал. 1 конвоират
до РУ в зоната на отговорност на ГПУ съгласно плановете за взаимодействие между
ОДМВР и РДГП. В тези случаи полицейски
органи от РУ при ОДМВР – София, в което
е получено лицето, извършват конвоиране
до съответното териториално звено на СДВР
или до конвойното звено на СДВР.
(3) Издирени, установени и/или задържани
лица по чл. 9 от полицейски органи на ГДГП
на международните летища, с изключение на
летище София, се конвоират от полицейски
органи на ОДМВР, на чиято територия се намират, като полицейските органи на ГДГП ги
уведомяват предварително и им предоставят
документите, даващи основание за извършване
на конвоирането.
(4) Полицейските органи на ГДГП при
летище София конвоират лица по чл. 9 до
най-близкото РУ или до възложителя, когато
те са на територията на гр. София.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНВОЙНАТА
ДЕЙНОСТ
Раздел I
Разчет на силите и средствата
Чл. 26. Полицейските органи, които ще
участват в конвойния наряд, се определят за
всеки конкретен случай от съответните ръководители на структури/звена по чл. 10, ал. 2 и 3
и от началниците, полицейските инспектори и
командирите на отделение от конвойни звена,
а при конвой във/от чужбина – от директора
на ГДНП или от оправомощен от него полицейски орган, в зависимост от:
1. броя на лицата, които ще се конвоират,
степента на обществена опасност на извършените деяния, информация за осъжданията
на лицата, извършени други противоправни
деяния, както и от особеностите на личността
на конвоираните;
2. поведението, което конвоираните са
показали по време на задържането им или
при предишно конвоиране;
3. възрастта, физиката и пола на конвоираните лица;
4. направлението, разстоянието и особеностите на маршрута, по който ще се конвоират
лицата;
5. превозното средство, което ще бъде
използвано;
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6. наличието на извънредна ситуация или
на достатъчно данни, че конвоирането ще
бъде осуетено;
7. въоръжението, техническите и помощните средства, с които ще бъде оборудван
конвойният наряд.
Чл. 27. (1) При конвоиране на група лица
числеността на полицейските органи от конвойния наряд трябва да бъде по-голяма или
равна на половината от броя на конвоираните
лица.
(2) При конвоиране на едно лице, за което
има данни, че е извършител на умишлено
престъпление от общ характер, се осигуряват
най-малко двама конвойни.
(3) На всеки конвоен наряд се определя
старши.
(4) Когато конвойните в наряда са повече
от петима, за старши се определя полицейски
орган на длъжност командир на отделение
или на по-висока длъжност, а при 10 и повече
конвойни – на длъжност полицейски инспектор или на по-висока длъжност.
Чл. 28. За уреждане на административни,
езикови, медицински и други специфични
въпроси при конвоиране от конвойния наряд,
извън разчета на силите за конвоиране, могат
да се включват и други служители.
Раздел II
Изпълнение на конвойната дейност
Чл. 29. (1) Полицейските органи извършват
конвоиране на категориите лица, посочени в
чл. 9, когато това им е възложено въз основа
на акт на компетентен орган.
(2) Документи, даващи основание за конвоиране, са:
1. акт на разследващ полицай за „принудително довеждане“ по реда на НПК;
2. писмен документ от компетентен орган,
изискващ преместването на лицето;
3. телеграма за обявяване на лице за общодържавно издирване;
4. акт на друг държавен орган, оправомощен със закон.
Чл. 30. Полицейските органи, които са
установили лице, подлежащо на конвоиране,
го отвеждат до териториалното звено, в което
са на подчинение.
Чл. 31. (1) Организацията за конвоиране на
лице започва от получаването на документите
по чл. 29, ал. 2 в звеното на МВР, откъдето
започва конвоирането.
(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 или
оправомощен от него полицейски орган издава писмена заповед за конвоиране на лицето
(приложение № 5). Към заповедта се прилага
съответният документ по чл. 29, ал. 2, както
и съпроводителни документи, ако има такива.
(3) Заповедта по предходната алинея има
действие до крайния пункт за конвоиране.
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(4) Екземпляр от заповедта се предоставя
на звеното, което осигурява финансовите
средства за осъществяване на конвоя, когато
се използва обществен транспорт.
(5) Вси чк и док у мен т и, съп ровож дащи
конвоираното лице, се описват в заповедта за
конвоиране и се прилагат към нея. При етапно
конвоиране на повече от две лица се изготвя
съпроводително писмо (приложение № 6).
(6) Ръководителят на звеното определя и
организира:
1. реда за връзка, взаимодействие и координация с другите звена на МВР по маршрута
на конвоирането;
2. реда и мястото за предаването/приемането на конвоираните лица при етапно или
директно конвоиране;
3. оказването на съдействие със сили и
средства на другите звена на конвойния наряд
при директно конвоиране, свързани с краткосрочен престой в техни служебни помещения,
при смяна на транспортното средство;
4. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(7) Когато конвоирането се извършва с
железопътен транспорт, своевременно писмено се уведомява ЗЖУ, откъдето започва
извършването на конвойната дейност (приложение № 7).
(8) Когато се конвоира лице или лица от
женски пол, в конвойния наряд се включва
и полицейски орган от същия пол.
(9) В случаите по чл. 25, ал. 3 организацията за директно или етапно конвоиране
и изготвянето на документите по ал. 2 се
осъществяват от конвойното звено или компетентното териториално звено на ОДМВР,
което извършва конвоирането.
Чл. 32. (1) Изпълнението на конвойната
дейност започва след връчване на заповед
за конвоиране и провеждане на инструктаж
на конвойния наряд и подпис от старшия
на конвойния наряд в книгата за конвойна
дейност (приложение № 8).
(2) Полицейските органи от конвойния
наряд трябва да са запознати със:
1. поставените задачи;
2. оперативната обстановка и особеностите
на територията, през която ще се извърши
конвоирането;
3. вида на транспорта и реда за неговото
ползване;
4. основанието за конвоиране на лицата,
характера на извършените от тях деяния и
поведението им;
5. личните вещи, предмети и документи на
конвоираните лица, както и съпровождащите
ги служебни документи;
6. реда за поддържане на връзка с конвойното звено и звената на МВР, обслужващи
територията, през която минава маршрутът за
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конвоиране, с оглед установяване на взаимодействие и координация с нарядите, работещи
по опазването на обществения ред;
7. реда и мястото за предаването/приемането при етапно или директно конвоиране;
8. конкретните случаи, в които конвоят
следва да получи съдействие, и местата за
краткосрочен престой;
9. реда за действие при възникнали извънредни ситуации и постъпили достатъчно
данни, че конвоирането ще бъде осуетено;
10. реда за извършване на проверка на
дейността на конвоя, както и длъжностните
лица, които имат право да я извършват.
Чл. 33. (1) Смяна на нарядите, предаване и
приемане на конвоираните лица се извършват
в съответствие със създадената конкретна
организация и указанията за маршрута.
(2) Старшият от приемащия конвоен наряд
се представя на предаващия и удостоверява
качеството си на полицейски орган със служебна карта.
(3) Старшият от предаващия наряд запознава приемащите с поведението на конвоираните
лица, възникналите извънредни ситуации,
допълнителни обстоятелства или достатъчно
данни, че конвоирането ще бъде осуетено,
както и друга информация от значение за
сигурността на конвоя. Получената допълнителна информация по време на конвоирането,
която е от значение за сигурността на конвоя,
се отразява писмено на гърба на заповедта
по чл. 31, ал. 2 в кратък вид от старшия или
друг полицейски орган от конвойния наряд.
(4) Смяна на белезниците при предаване/
приемане на конвоираните лица се извършва,
като първо на конвоираното лице се поставя
втори чифт белезници, след което се снемат
първоначално поставените.
(5) При предаване/приемане на конвоираните лица се предават/приемат документите
по чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 и се подписва
разписка (приложение № 9).
Чл. 34. (1) При отвеждане на конвоираните лица до крайния пункт за конвоиране,
когато конвоят се извършва на обслужваната
от конвойното звено територия, старшият на
конвойния наряд ги предава на длъжностното
лице, посочено от възложителя на конвоя,
заедно със съпроводителните документи.
(2) При етапно или директно конвоиране
между териториалните звена отвеждането
на конвоираните лица до крайния пункт за
конвоиране се извършва след приемането им
от конвоен наряд на приемащата териториална структура, на чиято територия се намира
държавният орган, посочен от възложителя.
(3) За предаването и приемането се попълва
и подписва разписка по чл. 33, ал. 5.
(4) След завръщането на конвойния наряд
старшият на наряда:
1. лично ръководи привеждането на дългото
служебно оръжие в режим на съхранение;
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2. докладва по установения ред за изпълнението на задачата на прекия си началник,
като при възникнали извънредни ситуации
или допълнителни обстоятелства изготвя
писмена докладна записка;
3. представя разписката за предадените
конвоирани лица.
Раздел III
Инструктаж на конвойните наряди
Чл. 35. (1) Преди изпълнение на конкретна
конвойна задача полицейските органи, назначени в наряда, задължително се инструктират.
(2) Ръководителите по чл. 15 и 16 създават
организация за провеждане на инструктаж
на конвойните наряди, която се отразява в
плана по чл. 20.
(3) Ръководителите на ГДНП, ГДБОП,
ГДГП, ДМ и ДВС създават организация за
провеждане на инструктаж преди изпълнение
на конвойна задача в случай, когато конвоят
се извършва по реда на чл. 10, ал. 3.
Чл. 36. (1) Преди започване на инструкта жа инст ру к тиращи ят се информира за
здравословното състояние на полицейските
органи, проверява оръжието, снаряжението
и външния им вид, както и необходимите за
конвоирането документи.
(2) На инструктажа полицейските органи
се запознават със:
1. оперативната обстановка;
2. броя на лицата и основанието за тяхното
конвоиране, характера на извършените от тях
деяния и негативните им прояви (бягство,
агресивност и др.);
3. особеностите на маршрута или поста,
транспорта, начина на конвоиране, разчета
на силите и средствата, реда и мястото за
предаването/приемането при етапно или
директно конвоиране;
4. задачите на полицейските органи, включително и при двупосочно конвоиране и допълнително предаване на лица за конвоиране;
5. действията при възникване на извънредни ситуации, допълнителните обстоятелства,
както и данни, че конвоирането ще бъде
осуетено;
6. конкретните тактически действия и професионалните знания на полицейските органи;
7. подсигуряването на конвоираните с храна;
8. наличието и съдържанието на личния
багаж на конвоираните;
9. реда за връзка, взаимодействието и координацията със звената на МВР по маршрута
на конвоирането;
10. правата и задълженията на полицейските органи;
11. други въпроси от организационен и
тактически характер.
(3) Провеждането на инструктажа в конвойните звена се документира с полагане на
подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната ведомост (приложение
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№ 10), а за останалите полицейски органи с
полагане на подписи в протокол за проведен
инструктаж (приложение № 11).
(4) След инструктажа под личното ръководство на инструктиращия или старшия на
наряда полицейските органи, които са определени да изпълняват конвойната дейност с
дълго оръжие, го привеждат в готовност на
определените за това места.
Раздел IV
Задължения на конвойния наряд
Чл. 37. След приключване на инструктажа
старшият на конвойния наряд е длъжен да:
1. провери в наличност ли са необходимите
документи за конвоиране, лицата отговарят ли
на изискванията по чл. 38 и на другите условия
за конвоиране, предвидени в инструкцията;
2. получи книжката за направлението за
конвоиране и необходимите документи за
пътуването и предаването на конвоираните
лица и да се подпише в конвойната книга;
3. изясни маршрута за конвоиране и неговите особености, разписанието на превозните
средства, както и личните и роднинските
връзки на конвоираните с хора от населените
места по маршрута;
4. уточни кои звена на МВР са разположени по маршрута за придвижване, разстановката на силите, работещи по опазване на
обществения ред, и реда за взаимодействие
и координация с тях;
5. уведоми ОДЧ за позивната, която ще
ползва по време на конвоирането с оглед
осигуряване на взаимодействието и координацията със звената, през чиято територия
ще преминава конвоят;
6. информира полицейските органи от
конвойния наряд за лицата, които ще бъдат
конвоирани, характера на извършените от тях
деяния или други правонарушения, както и
други прояви и действия, имащи отношение
към конвоя;
7. уведоми началника си или дежурния, ако
за някой от конвойните са налице условията
по чл. 6, т. 2 и 3;
8. направи разпределение на конвойните,
като определи задълженията на всеки от тях
при започване на конвоирането, при тяхното
придвижване, качване или слизане от превозното средство, както и при възникнали
извънредни ситуации;
9. запознае конвоираните лица с правата и
задълженията им през време на конвоирането
и с правомощията на полицейските органи
спрямо тях;
10. организира осигуряване на билети за
пътуване на конвоя;
11. създаде организация и да изпълнява
задачи по двупосочно конвоиране съгласно
чл. 3, ал. 2.
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Чл. 38. (1) Конвоираните лица не трябва
да носят в себе си вещи, с които могат да
застрашат своя живот или живота на други
лица или да осуетят конвоя. При наличие
на такива вещи те се вписват в заповедта за
конвоиране, отделят се в пакет или в такова
място в багажа им, което да не позволява
тяхното лесно изваждане или използване.
(2) При конвоиране личният багаж на конвоираните лица не трябва да е повече от 15 кг и
трябва да е пригоден за носене самостоятелно
на гръб, през рамо или с една ръка. Когато
лични ят бага ж надхвърл я ограничени ята
на 15 кг или е невъзможно носенето му от
конвоираното лице, същият се транспортира
отделно по служебен ред.
(3) За х ра н ва щ и я т блок на моби л н и т е
телефони и на електронните устройства на
конвоираните трябва да се разедини, като
захранващият блок се постави в багажа на
конвоираното лице, а тези, при които това е
невъзможно – да бъдат изключени и поставени в багажа.
(4) Преди започването на конвоирането
конвоираните лица се запознават с изискванията по ал. 1, с правата и задълженията си
по време на конвоирането, както и с правомощията на полицейските органи спрямо тях.
(5) Конвоираните лица се осигуряват с
храна за времето на конвоиране, ако то продължава повече от 6 часа. Осигуряването
на храна се извършва от звеното, от което
започва конвоирането, по ред, определен от
министъра на вътрешните работи.
Чл. 39. Полицейските органи от конвойния
наряд са длъжни да:
1. предприемат мерки за осигуряване на
личната си безопасност и тази на конвоираните лица, като извършват проверка на конвоираните и вещите им и отстраняват всички
предмети, които биха послужили за нападение,
бягство, осуетяване на конвоя или биха довели
до възникване на извънредна ситуация;
2. охраняват конвоираните лица с цел
недопускане на бягство, самоубийство, нападение, влизане във връзка с други лица или
за създаване на условия за възникване на
извънредна ситуация;
3. опазват зачисленото им служебно оръжие
и помощни средства;
4. изискват от конвоираните лица да спазват разпоредения ред за движение и правила
за поведение;
5. предупреждават и отстраняват гражданите, които се доближават до конвоираните
лица, опитват се да разговарят с тях, да им
предават бележки, вещи, предмети и др.,
като при възможност установяват самоличността на тези лица, както и свидетели на
тези действия, за което докладват писмено
по установения ред;
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6. извършват по време на конвоиране допълнителна проверка на конвоираните лица
или на някои от тях, когато са налице основателни предположения, че в тях или в багажа
им са попаднали вещи, забранени за носене;
7. извършват периодична проверка на белезниците на конвоираните лица на всеки 1 час,
при качване и слизане от превозно средство,
както и при всички случаи, когато има съмнение, че лицето е въздействало върху тях.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Контрол по организацията и изпълнението
на конвойната дейност
Чл. 40. (1) Контролът на конвойната дейност се осъществява чрез извършване на
проверки на организацията и на непосредственото изпълнение на дейността.
(2) Проверка на организацията на конвойната дейност се осъществява за установяване на:
1. ефективността на създадената организация за изпълнение на конвойната дейност;
2. спазването на правилата за изпълнение
на конвойната дейност;
3. качеството на провежданите инструктажи;
4. правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация;
5. ползването и съхранението на зачисленото служебно оръжие и помощни средства.
(3) Предметът на проверката на непосредственото изпълнение на конвойната дейност
включва:
1. документи, необходими за извършване
на конкретната конвойна задача;
2. книга за конвойната дейност;
3. ежедневна ведомост – само за конвойните звена;
4. книга за заявките за конвоиране на
лица и оказване на съдействие на конвойния
наряд – само за обособените конвойни звена;
5. състав и готовност на наряда за изпълнение на конвойната задача.
Чл. 41. (1) Проверката на създадената организация за изпълнение на конвойната дейност
се извършва на основание писмена заповед
на ръководителя на съответната структура
или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Проверката за непосредственото изпълнение на конвойната дейност се извършва за
всяко конвоиране преди приемане на лицата,
подлежащи на конвоиране.
(3) Забранява се извършването на проверка
на конвойните наряди по време на конвоирането с изключение на случаите по ал. 5.
(4) Забранява се извършването на проверки
на конвойните наряди чрез инсцениране на
ситуации и/или опити да се отнеме служебното
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оръжие и извършване на други провокативни
действия по отношение на конвоиращите полицейски органи и конвоираните лица.
(5) Проверките на непосредственото изпълнение на конвойната дейност от нарядите
могат да бъдат и негласни, при които се води
наблюдение за действията на проверявания
наряд.
(6) Негласни проверки се извършват след
разпореждане от съответните ръководители
на териториални структури/звена.
Чл. 42. (1) Проверяващият отбелязва резултатите от проверката по организацията и
изпълнението на конвойната дейност в книгата
за констатации от проверките (приложение
№ 12).
(2) За установени пропуски и нарушения
проверяващият докладва писмено по служебен
ред с оглед предприемане на незабавни мерки
за тяхното отстраняване.
Раздел II
Отчетност на конвойната дейност
Чл. 43. За отчетност на конвойната дейност
се водят и съхраняват:
1. книга за конвойната дейност (приложение № 8);
2. разписки за предадени конвоирани лица
от/на други звена на МВР или държавни
органи, указани от възложителя на конвоя
(приложение № 9);
3. заповед за конвоиране по чл. 31, ал. 2
(приложение № 5);
4. е ж ед н е в н а в ед о м о с т (п р и л ож е н и е
№ 10) – само за обособените конвойни звена;
5. заповеди по чл. 19 и документи по чл. 20
за организиране на конвойната дейност на
звеното;
6. книга за констатации от проверките
(приложение № 12);
7. книга за заявките за конвоиране на лица
и оказване на съдействие на конвойния наряд (приложение № 1) – само за обособените
конвойни звена;
8. протоколи за проведени инструктажи
(приложение № 11).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Конвоен наряд“ е един или повече
полицейски органи, на които е разпоредено
по служебен ред изпълнението на задачи по
конвоиране на лица.
2. „Маршрут“ е пътят, по който се извършва
конвоирането.
3. „Пост“ е място или участък от територията с определени граници, на която назначеният в наряд полицейски орган изпълнява
възложените му задачи.
4. „Конвоирани лица“ са тези лица, които
са конвоирани по реда и при условията на
тази инструкция, вписани са в книгата за
конвойна дейност и по отношение на които
е издадена заповед за конвоиране.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

5. „Близки отношения с конвоираните лица“
са такива отношения, които биха поставили
под основателно съмнение безпристрастното
изпълнение на служебните задължения на
полицейски органи от конвойния наряд.
6. „Допълнителни обстоятелства“ са такива
настъпили условия, събития и факти по време
на планиране и реализиране на конвоирането,
които не налагат вземане на допълнителни
мерки от организационен характер, но следва
да се имат предвид от конвоиращия, както
и от другите конвойни наряди, които ще
приемат конвоираното лице/конвоираните
лица при етапно или директно конвоиране.
Допълнителни обстоятелства могат да бъдат:
закъснение в графика на движение на ползвания транспорт; симптоми за влошаване
здравословното състояние на конвоирания;
промяна в поведението на някой от конвоираните; други случаи, при които не се налага
прекъсване или усилване на конвоя.
7. „Достатъчно данни, че конвоирането може
да бъде осуетено“ са налице при постъпила
писмена информация по служебен ред, че
конвоираният подготвя (е подготвил) самостоятелно или чрез трети лица бягството си
или възпрепятстване на неговото конвоиране,
както и други случаи, при които се застрашават животът и здравето на конвоирания и
конвоиращите от други лица. Достатъчно данни
ще са налице и в случаите, когато конвойният
наряд е получил такава информация по време
на конвоиране от някой от конвоираните лица
по служебен път чрез средствата за връзка или
от други полицейски органи на МВР, както и
от трети лица. При достатъчно данни се организират и реализират конкретни мероприятия
за осигуряване охрана и изолация с цел запазване живота и здравето на конвоираните и
конвоиращите, като в тези случаи се извършва
оценка за целесъобразността от започването
на планирано конвоиране, увеличаване броя
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на конвоиращите, промяна на маршрута или
прекратяване на извършващо се конвоиране,
когато информацията е получена след неговото започване.
8. „Други извънредни ситуации“ са налице
при настъпване на условия, събития и факти
в определен район, зона, място или област,
свързани с усложняване на оперативната обстановка, при което е необходимо набелязване
и реализиране на допълнителни мероприятия
от организационен и изпълнителски характер
за изпълнение на поставената задача.
9. „Направление за конвоиране“ е съвкупност от маршрути за конвоиране до определено
място (структурни звена на МВР, лечебно
заведение, съд, п рок у рат у ра, ТЗО – МП,
затвор и др.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание
чл. 76, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция
рег. № 8121з-794 от 2014 г. за организацията
и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2015 г.).
§ 4. В тримесечен срок след влизане в
сила на инструкцията главният секретар на
МВР утвърждава методически указания за
прилагането є.
§ 5. Изпълнението на инструкцията се
възлага на ръководителите на ГДНП, ГДГП,
ГДБОП, ОДМВР, ДМ и ДВС.
§ 6. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
За министър:
Милко Бернер
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 5

КНИГА
за заявки за конвоиране на лица и оказване на съдействие на конвоен наряд
№
Име, фапо
милия и
ред, длъжност
дата
на полии
цейски орчас ган, предал
заявката

1

2

Име, презиме, Категория
ДокуЗвено на
Кога и
фамилия, ЕГН на конво- менти по МВР, от- къде ще
на конвоираираното
чл. 29,
където е бъде приното лице или лице по
ал. 2
подадена ето (превид съдейсмисъла
заявката
дадено)
ствие на конна чл. 9
воен наряд

3

4

5

6

7

За къде,
на кого и
кога следва да бъде
предадено
(краен адресат)

Допълнителна
информация за
конвоираното
лице
или конвойния
наряд, на
който ще
бъде оказано съдействие

8

9
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Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
НОРМАТИВ
за съотношението на състава от конвойните звена
1. До 6 полицаи – „командир на отделение“.
2. До 12 полицаи – двама „командири на
отделения“.
3. От 12 до 20 полицаи – „полицейски инспектор“.
4. От 21 и нагоре полицаи – двама полицейски инспектори.
5. В конвойните звена, където има изградени
и функционират помещения за кратковременен
престой, се определят:
а) завеждащ помещения за изолация – „командир на отделение“;
б) постови за охрана – до „старши полицай“.
6. В конвойните звена със състав над 25 полицаи се обособява дежурна част.
7. За конвойните звена, които са разположени
в самостоятелни сгради, се осигурява „чистач“.

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2
ОБОРУДВАНЕ
на специализиран конвоен автомобил
1. Обособено място за конвоираните лица,
осигурено с едностранно заключващо устройство
на вратите и неподвижно закрепени места за сядане. Помещението да е осигурено с възможност
за наблюдение на конвоираните лица.
2. Обособено място за конвойните полицаи,
оборудвано с неподвижни места за сядане и
възможност за външно наблюдение.
3. Обособено място за личен багаж на конвоираните лица, отделно от помещението на
автомобила, в което те се настаняват.
4. Мобилна многоканална/цифрова радиостанция.
5. Високоговорящо устройство, сигнална полицейска лампа и сирена.
6. Електрически фенер.
7. Електрошокови устройства.
8. Комплект белезници, усмирителен пояс и
полицейска палка.
Забележка. Конвойният автомобил да е тип „Закрит фургон“, по възможност с двойно предаване
и специално оборудван за превоз на конвоирани
лица (фабрично или приспособен).

Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1
СПИСЪК
на етапните конвойни звена
1. Столична дирекция на вътрешните работи
(за София-град);
2. ОДМВР – Пловдив;
3. ОДМВР – Стара Загора;
4. ОДМВР – Хасково, в Димитровград;
5. ОДМВР – Бургас;
6. ОДМВР – Враца, в Мездра;
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7. ОДМВР – Плевен;
8. ОДМВР – Велико Търново, в Горна Оряховица;
9. ОДМВР – Шумен;
10. ОДМВР – Варна;
11. ОДМВР – Русе.

Приложение № 5
към чл. 31, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОВЕД
за конвоиране на лице
№ ................/....... 20 ... г.
Днес, ... 20.…. г., в гр. ..................................... ,
област ................, подписаният ............................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
при ........................................................... на МВР
на основание чл. 76, ал. ......., т. ......... от ЗМВР
и .............. във връзка с/със: ................................
..................................................................................
………………………………………………………………………………………
(посочва се съответният документ по чл. 29, ал. 2)
ЗАПОВЯДВАМ:
Да бъде конвоирано лицето ..........................
..................................................................................
(име, презиме, фамилия, ЕГН, месторождение и
постоянен адрес)
от .............................................................................
(посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)
до .............................................................................
(посочва се звено на МВР, затвор, арест и др.)
и се предаде на .....................................................
................................................................................. ,
(посочва се крайният адресат и длъжностното лице)
в .............. часа на ....................................... 20 ….г.
(дата)
Документи, съпровождащи лицето: ............
..................................................................................
..................................................................................
Допълнителни сведения за лицето: ..............
..................................................................................
..................................................................................
Лицето да бъде конвоирано: ..........................
..................................................................................
(посочва се как лицето може да бъде конвоирано
директно или етапно)
....... 20 ... г.
гр. .............

НАЧАЛНИК: ...........................
(име, фамилия,
подпис и печат)
гръб

Допълнителни данни за лицето, получени по
време на конвоиране: ...........................................
..................................................................................
....... 20 ... г.

.......................................................
(име, презиме, фамилия,
длъжност, звено на МВР)
.......................................................
(подпис)
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Приложение № 6
към чл. 31, ал. 5
МВР
КОНВОЙНО ЗВЕНО
при ОДМВР ............................

ДО НАЧАЛНИК А НА
…………………………………………….…
в гр. ........................................

Изпращат се конвоираните лица:
№
по
ред

Име, презиме,
фамилия, ЕГН

№ на заповедта
по чл. 31, ал. 2

Откъде
идва

Закъде
отива

Време и място
за предаване на
лицето

................... 20 ... г.

Институция
възложител

НАЧАЛНИК: .........................
(име, фамилия, подпис)

гр. ..........................

Приложение № 7
към чл. 31, ал. 7
ДО
НАЧАЛНИК А
НА ЗЖУ – …………...…..
ДИРЕКЦИЯ
„ЖАНДАРМЕРИЯ“ – ГДНП
В изпълнение на чл. 31, ал. 7 от Инструкция № …………………………./……. 20…. г. за организацията и
реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи и с оглед
създаване на добро взаимодействие и координация между нарядите от ЗЖУ при дирекция „Жандармерия“ – ГДНП, и служителите от конвойните наряди при ..................................................................... ,
(звено на МВР)
Ви изпращам сведение за подлежащите на конвоиране от
…………………….……. на ……… 20 …г., както
(звено на МВР)
следва:
№
по ред

Влак

Маршрут

Брой на конвоираните лица

................... 20 ... г.

Брой на служителите

НАЧАЛНИК: .........................
(име, фамилия, подпис)

гр. ..........................

Приложение № 8
към чл. 32, ал. 1
КНИГА
за конвойната дейност на ………………………………………………..……….
(звено на МВР)
№ Дата и Доку- От кое На кое Име, презипо час на мент
звено
звено
ме, фамиред приепо
се изда се
лия, ЕГН и
мане чл. 29, праща предаде други данни
на ли- ал. 2
на конвоцето
ираното
лице
1

2

3

4

5

6

Дата и
час на
изпращане

7

№ на
Закъде Име, фа- Време и
заповед се измилия, място за
та на
праща
длъжпредаизпраност и
ване на
щача по
подпис
лицето
чл. 31,
на старал. 2
шия на Забележнаряда
ка
8

9

10

11
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СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ПреноБрой конвоирани лица с човекочасове на конвойни служители
щували
в населено място
до друго населено място
в звено
до следдруги
директно
етапно
обратно
на МВР до разслед- до прокуконвоиране
конвоиране
конвоиране
(наиме- ващ поли- ратура или ствен арест
цай
съда
или ТЗО–
нование
МП
на звеното)
слу- от- слу- отра- слу- отра- слу- отра- слу- отра- слуотраслу- отражиражи- боте- жибожиботежибо- житебожиботеботени
тели, тени тели,
ни
тели, тени
ли,
тени
тели, тени
ли, тени ли,
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
ч/ч
бр.
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Приложение № 9
към чл. 33, ал. 5
РАЗПИСК А
Подписаният ................................................................................................................................................ ,
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от ....................................................................................................................., на ……...… 20 ..... г., в ... часа,
(структура/звено на МВР)
приех от ...............................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност)
от ..........................................................................................., ............................................ конвоирани лица със:
(структура/звено на МВР)
(брой)
заповед за конвоиране на лице № ......................................................................................... от …... 20 …. г.
на ..........................................................................................................................................................................
(посочва се структура/звено на МВР)
заповед за конвоиране на лице № ......................................................................................... от …... 20 …. г.
на ..........................................................................................................................................................................
(посочва се структура/звено на МВР)
заповед за конвоиране на лице № .......................................................................................... от …... 20 …. г.
на ..........................................................................................................................................................................
(посочва се структура/звено на МВР)
гр. ……………………….
…………… 20 ……… г

Приел конвоираните: ................................
(подпис)
Предал конвоираните: ...............................
(подпис)

Приложение № 10
към чл. 36, ал. 3
Утвърждавам:
Директор/Началник на ...........................
........................................................................
(име, фамилия и подпис)
ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ
за разстановка на силите и средствата за ..................... 20.... г. от ...... часа до ...... часа
I. Брой на полицейски органи от структура/звено – ..................................................................................
II. Разход:
1.1. В годишен отпуск:
1.2. В отпуск по болест:
1.3. Друг разход:
......................................
........................................
........................................
......................................
........................................
........................................
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
и длъжност)
и длъжност)
и длъжност)
2. Общо разход: ........................................................................................................ бр.
3. Състав за изпълнение на конвойна дейност: ............................................... бр.
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III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на конвойна дейност:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия и длъжност

Видове
наряди

Маршрути за
движение

Време за изпълнение на
конвоя

Подпис на инструктирания

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

Изготвил: ……………………………....................

Провел инструктажа: …..……….……...........................

(име, фамилия и длъжност)

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 11
към чл. 36, ал. 3
ПРОТОКОЛ
от проведен инструктаж на конвоен наряд
Днес …………. 20…. г., в ………... ч., подписаният ..........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
……………………………………….……… при .......................................................................................................................
(длъжност)
(посочва се структурата/звеното на МВР)
проведох инструктаж на конвоен наряд в състав:
1. ………………..…………………….……..…….…...................................... – .....................................................................;
(име, презиме, фамилия и длъжност)
(структура/звено на МВР)
2. …………………………..……………………………….………........................... – ....................................................................
(име, презиме, фамилия и длъжност)
(структура/звено на МВР)
По време на инструктажа определените полицейски органи са запознати със:
1. оперативната обстановка;
2. броя на лицата и основанието за тяхното конвоиране, характера на извършените от тях деяния
и негативните им прояви (бягство, агресивност и др.);
3. особеностите на маршрута или поста, транспорта, начина на конвоиране, разчета на силите и
средствата, реда и мястото за предаването/приемането на лицето (лицата), подлежащи на конвоиране;
4. задачите на полицейските органи;
5. действията при възникване на извънредни ситуации, допълнителните обстоятелства, както и
данни, че конвоирането ще бъде осуетено;
6. конкретните тактически действия и професионалните знания на полицейските органи;
7. наличието и съдържанието на личния багаж на конвоираните;
8. реда за връзка, взаимодействието и координацията със звената на МВР по маршрута на конвоирането;
9. правата и задълженията на полицейските органи;
10. необходимите мерки за лична безопасност;
11. други въпроси от организационен и тактически характер:
...............................................................................................................................................................................
Провел инструктажа: ......................................................................................................... – ………………….…
(име, фамилия)
(подпис)
Инструктирани:
1. .......................................................................................................................................... – ………………..……;
(име, фамилия)
(подпис)
2. .......................................................................................................................................... – ……………………..
(име, фамилия)
(подпис)

Приложение № 12
към чл. 42, ал. 1
К Н И ГА
за констатациите от проверките на непосредствено изпълнение на конвойна дейност
от нарядите в ........................................................................................................................
(структура/звено)
№

Дата и време
на извършване

Вид и
състав на
наряда

Маршрут за
движение

Име, фамилия, длъжност,
структура/звено и подпис
на проверяващия

Констатации,
препоръки

Подпис на
началника
за заверка

1

2

3

4

5

6

7

6723
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Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност (обн., ДВ, бр. 102 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), обекти на Министерството
на вътрешните работи (МВР) и дипломатически представителства, включително и със
сигнално-охранителна техника;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. охрана на специални товари, опасни
товари, ценни пратки и товари на територията на страната, възложена със закон или в
изпълнение на сключен договор;“.
3. Създава се т. 10:
„10. реагиране при получаване на задействие
на сигнално-охранителни и известителни системи (СОИС) при охрана на обекти.“
§ 2. В чл. 5 думите „във и извън МВР“ се
заменят с „на МВР и други ведомства“.
§ 3. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато нарядът е в състав от двама
и повече служители, се определя старши на
наряда. За старши на наряда се определя
служителят, заемащ по-висока длъжност, или
този с по-голям професионален опит, в случай
че служителите заемат равни длъжности.“
§ 4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Конвой е наряд за принудително отвеждане на лица по ред, определен с инструкция,
издадена на основание чл. 76, ал. 4 ЗМВР.“
§ 5. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Анализът и планът за изпълнение
на ППД се изготвя самостоятелно за щатно
обособени групи, сектори и отдели, изпълняващи ППД, а там, където няма щатно обособени звена, се включва като отделен раздел
в анализа/плана на охранителната дейност.“
§ 6. В чл. 26, ал. 3, т. 1 след думата „водоизточници“ се добавя „обекти, охранявани
със СОИС“, а думите „и особено важни“ се
заличават.
§ 7. В чл. 27 се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. реда за реагиране при получен сигнал
от обект, охраняван със СОИС;“.
2. Досегашните т. 5 – 8 стават съответно
т. 6 – 9.
§ 8. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) В РУ при ОДМВР, където
ежедневно за изпълнение на охранителната
дейност в разстановката на силите и средствата,
обслужващи територията на РУ, се включват
съвместни наряди, включващи служители от
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ППД, и контрол на пътното движение (КПД),
решението на длъжностните лица по чл. 26,
ал. 1 се оформя в обща писмена заповед за
организацията на ППД и КПД.
(2) Заповедта по ал. 1 се изготвя по реда
на чл. 27, като в т. 1, 2, 7 и 8 се добави регламентация по отношение на КПД.
(3) Редът за изпълнение на дейността на
нарядите по ал. 1 се отразява в ежедневните
разпореждания на началниците на РУ.“
§ 9. В чл. 29, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. особености на обслужваната територия
(стратегически обекти, обекти, охранявани със
СОИС и със служители на МВР, държавни
учреждения и ведомства, дипломатически
представителства, банки и финансови институции, учебни заведения и места с интензивно
присъствие на деца, медицински заведения и
други обекти с важно обществено значение);“.
§ 10. В чл. 31, ал. 1, т. 2 думите „и състава“
се заличават.
§ 11. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. При изпълнение на дейността,
регламентирана в чл. 27а, от съвместни наряди
отчетните форми, разпоредени в чл. 35, ал. 1,
се изготвят от служителя от звеното ППД,
като дейността по пътен контрол се въвежда в
АИС „Пътна полиция“ чрез работна станция
за отдалечен достъп (РСОД).“
§ 12. В чл. 36, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. контрол чрез система за глобално позициониране (GPS);“.
§ 13. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. В РУ, където ежедневно се изпълнява дейността от съвместни наряди и
няма предвидени/заети длъжности по чл. 39,
лицата по чл. 26, ал. 1 чрез писмената заповед
по чл. 27а поименно определят полицейски
органи, в длъжностните характеристики на
които са предвидени правомощия по линия на
охранителната дейност, които да осъществяват
проверка на непосредственото изпълнение на
ППД и КПД.“
§ 14. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Проверките на непосредственото изпълнение на ППД от нарядите могат
да бъдат и негласни, при които се води наблюдение за действията на проверявания наряд.
(2) Негласни проверки се извършват след
разпореждане от съответните длъжностни
лица по чл. 26, ал. 1 и 2.
(3) При необходимост проверяващият прекратява наблюдението и предприема действия
съгласно чл. 42.
(4) За резултатите от извършената проверка
по ал. 1 се докладва писмено на длъжностни
лица, разпоредили извършването є.“
§ 15. В чл. 49 се създава ал. 5:
„(5) При изпълнение на конкретни задачи
полицейските органи, осъществяващи ППД,
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могат да изпълняват функционалните си задължения в цивилно облекло след издадена
писмена заповед от длъжностните лица по
чл. 26, ал. 1 и 2.“
§ 16. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. карта (схема) на обслужваната територия, обозначена с определените участъци,
маршрути и постове;“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Полицейските органи от нарядите, изпълняващи ППД в отдалечени райони/обекти,
се инструктират периодично най-малко два
пъти в месеца, за което се изготвя протокол.
При застъпване в наряд служителите доклад
ват в ОДЦ/ОДЧ, които от своя страна при
необходимост им дават допълнителни указания. В информационната карта на наряда се
вписва, че инструктажът е периодичен, часът,
в който е осъществен контактът, и данните
на служителя от ОДЦ/ОДЧ.“
§ 17. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Ежедневен инструктаж и отвод
на нарядите се извършва от началниците
на сектор, началник на група, полицейски
инспектор или командир на отделение от
съответното звено за изпълнение на ППД по
предварително утвърден график или съгласно
графика по чл. 30, ал. 1.
(2) Звената, в които няма предвидени/заети
длъжности по ал. 1 или с наличните не може
да се осигури присъствие за всяка смяна за
провеждане на инструктаж и отвод на наряда,
лицата по чл. 26, ал. 1 и 2 или оправомощени
от тях длъжностни лица с писмена заповед
възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурните в ОДЦ/ОДЧ или на други
полицейски органи, в длъжностните характеристики на които са предвидени правомощия
по линия на охранителната дейност.“
§ 18. В чл. 52, т. 2 думата „съгласно“ се
заменя със „съобразено с“.
§ 19. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) В рамките на инструктажа
инструктиращият:
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1. информира полицейските органи за
по-характерните правонарушения през денонощието, в т.ч. издирваните лица и МПС,
както и други данни, имащи отношение към
състоянието на оперативната обстановка;
2. запознава полицейските органи с разпореждането за разстановката на силите и
средствата за денонощието и поименното им
разпределение по видове наряди;
3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в обслужваната
територия за съответната смяна;
4. възлага конкретни задачи на нарядите,
като при необходимост указва и часови графици
за изпълнение на ППД/КПД на установъчните пунктове/точки на контрол, разпоредени
в указанията за изпълнение на ППД/КПД;
5. определя старшите на нарядите;
6. предоставя разпоредените документи за
изпълнение на служебната дейност.
(2) На придадените в помощ сили се провежда инструктаж в структурата, в която са
придадени, като им се разпореждат конкретни
задачи за изпълнение, часови график за установъчните пунктове и маршрутът на движение, след което инструктиращият проверява
правилното им изписване, като удостоверява
проведен инструктаж по реда на чл. 54.“
§ 20. В чл. 57, ал. 1 след думите „за придвижване“ се добавя „в рамките на определените маршрути,“.
§ 21. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Когато в състава на наряда са
включени служебни кучета, същите се водят
от водачи на служебни кучета и се използват
съгласно Правила за организацията на работа
на органите на МВР със служебни кучета,
утвърдени със заповед на министъра на вът
решните работи.“
§ 22. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думата „карта“ се заменя с „информационно-аналитична справка“.
Министър:
Валентин Радев
6671
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-378
от 4 септември 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във
връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за народната
просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета,
заявление вх. № 0607-324 от 2.08.2017 г. и допълнително писмо вх. № 0607-324 от 14.08.2017 г. от
Христина Иванова Златева-Секлемова, управител
на „СОУ Бу ргас“ – ООД – лицето, полу чило
разрешение за откриване на Частно основно
училище „Бургас“, гр. Бургас, и протокол от
29.08.2017 г. на експертна комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2431 от 26.05.2016 г. на
министъра на образованието и науката за изготвяне на експертни становища с предложения за
вписване, промени, отписване и заличаване на
частни детски градини и училища в Регистъра на
институциите в предучилищното и училищното
образование, закривам Частно основно училище
„Бургас“, гр. Бургас, открито със Заповед № РД14-61 от 27.08.2015 г. (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) от
министъра на образованието и науката.
В едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта Христина Иванова Златева-Секлемова да предаде у чилищната док у ментаци я
на началника на Регионалното управление на
образованието – Бургас.
Началникът на Регионалното управление
на образованието – Бургас, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията на закритото Частно основно
училище „Бургас“, гр. Бургас.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
6695

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 456
от 20 юли 2017 г.
С хемата за поставяне на самост оя т елни
търговски съоръжения със сезонен и часови
режим на работа в Южен парк – 3 ч., и градина
„Буката“ е изработена от „ГИС София“ – ЕООД,
по възлагане от Направление „Архитектура и
градоустройство“ с писмо № САГ16-АХ00-1001
о т 1.07.2016 г. Под робн и т е схем и за Южен
парк – 3 ч., са неразделна част от одобрената с
Решение № 576 по протокол № 75 от 21.10.2010 г.

на СОС план-схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на Южен парк – 3 ч.
Схемата предвижда поставянето на самостоятелни съоръжения по чл. 34 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО в съответствие с Наредбата за
реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО (НРУИТДТСО), приета
с Решение № 495 по протокол № 86 от 23.07.2015 г.
на СОС. С ъгласно ч л. 22а НРУ И ТД ТСО
се въвежда часови режим на ползване (от 8
до 21 ч.) на този вид търговски съоръжения с
изискване същите да се отстраняват ежедневно
след 21 ч. от общинските имоти. Предвидените
функции на въпросните съоръжения включват
продажба на хотдог/палачинки, сладолед/фреш
и царевица/пуканки и отговарят на функциите,
описани в чл. 12, т. 4 ЗУЗСО – обслужване на
посетителите.
Със схемата се осигурява освобождаване на
главните подходи и алеи в Южен парк – 3 ч., не се
допуска поставяне на самостоятелни съоръжения
по чл. 34 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО в
зоните на изградените обекти за консумация и
разполагането им задължително е в група.
Схемата е разработена в обща и подробна
част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
До главния редактор на „Държавен вестник“
е изпратено обявление за изработената схема
(писмо изх. № CAГ16-АХ00-1001/27.09.2016 г. на
главния архитект на Столичната община).
С писмо изх. № САГ16-АХ00-1001/27.09.2016 г.
на главния архитект на Столичната община проектът за схема е изпратен до кмета на район „Триадица“ за провеждане на обществено обсъждане.
Обсъждането е проведено на 14.12.2016 г., като на
него са присъствали представители на възложителя, представители на фирмите, осъществяващи
търговска дейност посредством съоръженията по
чл. 34 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО, както
и представител на обществеността.
Схемата е изпратена за съгласуване до Дирекция „Зелена система“ с писмо изх. № САГ16А Х0 0 -10 01/11.04.2017 г. на главни я арх итект
на Столичната община. Съгласуваната схема
е в ърн ат а в H A Г с п исмо и з х. № С ЕК17ВК66-54/18.04.2017 г. на и.д. директор на дирекция
„Зелена система“.
Проектът за схема е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Д-31/6.04.2017 г., т. 9.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Териториите на м. Южен парк – 3 ч., и м. Буката, в която ще бъдат разположени самостоятелните съоръжения по чл. 34 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО, попадат в устройствени зони
„Зп“ и „Тго“, които съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1
и 2 ЗУЗСО са част от зелената система на СО.
Съгласно приложение № 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО терените на зелената
система на СО попадат в VI зона.
Ви д но о т ч л. 34, а л. 4 о т Нар едбат а за
ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62, ал. 9
ЗУТ компетентен да одобри схема за поставяне
на самостоятелни съоръжения е Столичният
общински съвет.
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В съответствие с чл. 21, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО схемата съдържа
обща и подробна част. Към схемата са съставени
таблици с данни за всеки обект съгласно чл. 21,
ал. 3 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемата е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 77 от 4.10.2016 г., с което е спазено изискването на чл. 128, ал. 1 във
връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
Във връзка с проекта на изработената схема е проведено обществено обсъждане и са
постъпили становище от Светлозар Алексиев
и възражения от: „Девайра“ – ООД, и фондация „Социализация и реализация РА – ДОСТ“,
„ Арк и н Бъ л гари я“ – ЕООД, „Си т изен Гру п
Партнерс“ – ООД, „СКГ – 2014“ – ЕООД, „Симонита – 2010“ – ЕООД, „Краси 1962“ – ЕООД,
и ЕТ „НЕД – Недю Недев“. Становището и
възраженията са разгледани от ОЕСУТ. При
разглеждане на възраженията от ОЕСУТ последните не са уважени, тъй като изтъкнатите
в тях доводи не касаят законосъобразността на
схемата, а нейната целесъобразност, която зависи
от волята на органа, компетентен да я одобри.
С оглед на горното е спазено изискването
на чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване
най-малко на 2 м свободна широчина за преминаване на пешеходци.
С писмо вх. № САГ16-АХ00-1001/5.05.2017 г.
на и.д. директор на дирекция „Зелена система“
в НАГ е изпратена съгласувана схема (обща
и подробна част), с което е спазено изискването на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ, чл. 34, ал. 4, чл. 47,
ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти,
за рек ламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столичната община
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за схема (обща и подробна част) за поставяне на самостоятелни
търговски съоръжения по чл. 34 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО със сезонен и часови режим на
работа в Южен парк – 3 ч., и градина „Буката“.
2. Възлага на кмета на район „Триадица“ да
внесе доклад в СОС за провеждане на конкурс
за отдаване под наем на обектите съгласно утвърдената схема по т. 1 от настоящото решение.
3. Възлага на кмета на район „Триадица“ да
внесе конкурсната документация за съгласуване
от Постоянната комисия по икономика и собственост на СОС.
Решението и одобрената схема да се публикуват на интернет страницата на Столичната
община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му пред Административния съд –
София-град.
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Жалбите се подават в район „Триадица“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6649
РЕШЕНИЕ № 459
от 20 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-474/4.12.2014 г. от Симеон
Веселинов Евтимов в качеството му на управител
на „Фьосталпине Фае – София“ – ООД, чрез
пълномощника Димитър Георгиев Огнянов с
искане за разрешаване изработване на проект
за ПУП – ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 68134.511.108, 68134.511.115, 68134.511.117
и ИПР на УПИ V-1183 – „зa офиси, жилища,
ателиета, магазини и КО“, кв. 8а, м. Задгарова
артерия, район „Сердика“.
Със Заповед № РД-09-50-197 от 18.03.2015 г. на
главния архитект на Столичната община е разрешено да се изработи ПУП за поземлени имоти
с идентификатори 68134.511.108, 68134.511.115,
68134.511.117 и ИПР на УПИ V-1183 – „за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО“, кв. 8а,
м. Задгарова артерия.
С писмо № ГР-70-00-474-[1]/23.03.2015 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Сердика“
и до заявителя за сведение и изпълнение.
С писмо вх. № ГР-70-00-474-[2]/13.05.2015 г.
на кмета на район „Сердика“ НАГ е информирана за приключила процедура по обявяване на
заповедта по реда на чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е внесен за одобряване проект за ПУП със
заявление вх. № САГ16-ГР00-1882/22.04.2016 г.
При ложен и са с ъгласу ват ел н и п исма о т:
РИОСВ – София – Решение № СО-192-ПР от
2015 г., „Софийска вода“ – АД – 06.2015 г., ЧЕЗ
„Разпределение България“ – АД – 13.07.2015 г.,
„Топлофикация София“ – ЕА Д – 15.01.2016 г.,
Дирекция „Зелена система“ при СО – 17.03.2016 г.,
СДВР – отдел „Пътна полиция“ – 11.03.2016 г.
В служебен порядък са установени неточности
и непълноти по представения проект, за което
заявителят е уведомен с писмо изх. № САГ16ГР00-1882-[1]/4.05.2016 г. на и.д. главен архитект
на Столичната община.
Преработеният проект съобразно направените
забележки е внесен в НАГ с писмо вх. № САГ16ГР00-1882-[2]/20.06.2016 г.
Допълни телно за п родъл жаване на п ро цедурата по одобряване на проекта за ПУП
са представени документи с писмо № САГ16ГР00-1882-[3]/21.07.2016 г.
Проектът е съгласуван от отделите на Направление „Архитектура и градоустройство“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -18 8 2 - [4] /
29.07.2016 г. на директора на дирекция „Териториално планиране“ проектът е изпратен за
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съобщаване на основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ до
кмета на район „Сердика“, който информира
НАГ за приключилата процедура по съобщаването с писмо № САГ16-ГР00-1882-[5]/6.10.2016 г.,
като се уточнява, че в законоустановения срок
е постъпило 1 възражение.
Заявителят е представил с писмо вх. № САГ16ГР00-1882-[6]/14.10.2016 г. предложение за изменение на ПУП, съгласувано с Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията – собственик на ПИ с идентификатор 68134.511.116.
Проек т ът е разгледан от ОЕС У Т с про токол № ЕС-Г-78/25.10.2016 г., допълнителна
т. 1. Взето е решение по проекта и по постъпилото възражение и предложение, за което
заявителят е информиран с писмо № САГ16ГР00-1882-[7]/14.11.2016 г. на директора на дирекция „Териториално планиране“.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ с писмо № САГ16-ГР00-1882-[8]/16.12.2016 г. в НАГ е
внесен коригиран проект за ПУП – ПРЗ и ИПР
за м. Задгарова артерия, кв. 8а, УПИ ХVІІ-108,
115, 117 – „за производствена и складова дейност“,
УПИ ХVІІІ-116 – „за обществено обслужване“,
УПИ V-1183 – „за офиси, жилища, ателиета, магазини и КО“, задънена улица по о.т. 134а – о.т. 134б.
Коригираният проект е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ в район „Сердика“
с писмо № САГ16-ГР00-1882-[9]/3.01.2017 г. на
началник-отдел „Устройствено планиране“.
С писмо № САГ17-ГР00-909/2.05.2017 г. съобщеният проект е върнат в НАГ от район „Сердика“ с информация за приключила процедура
по съобщаването и че в законоустановения срок
няма постъпили възражения. Приложени са
разписен списък, констативен протокол, копия
от обратни разписки.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-44/6.06.2017 г., т. 2. Направено
е служебно предложение, което е изпълнено.
Представено е удостоверение за приемане на
проекта за изменение на КККР от СГКК – София, на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за ССПКККР. Взето
е решение след изпълнение на служебното предложение проектът да се изпрати за одобряване
в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от собственика на
ПИ с идентификатори 68134.511.108, 68134.511.115,
68134.511.117, което е видно от представените по
преписката документи за собственост и скици
за имотите.
На основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС компетентен да одобри проекта е Столичният общински съвет.
Действащият ПУП за територията е одобрен
със Заповед № РД-09-50-811 от 18.07.2006 г. и Заповед № РД-09-50-422 от 16.04.2007 г. на главния
архитект на София.
Кадастралната карта на територията е одобрена със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
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С плана за регулация се обособяват УПИ
ХVІІ-108, 115, 117 – „за производствена и складова
дейност“, за ПИ с идентификатори 68134.511.108,
68134.511.115, 68134.511.117 и УПИ ХVІІІ-116 – „за
обществено обслужване“, за ПИ с идентификатор
68134.511.116, кв. 8а, м. Задгарова артерия.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ.
С изменението на плана за регулация, съобразявайки се с имотните граници на ПИ с
идентификатор 68134.511.1183 по кадастралната
карта, се променят регулационните граници
на УПИ V-1183 – „за офиси, жилища, ателиета,
магазини и КО“.
Предвид горното основание за ИПР е чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
В изпълнение на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за ССПКККР
проектът за ПР е съгласуван от СГКК – София.
Спазени са чл. 14, ал. 4 и чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
Транспортният достъп се осигурява по действаща
улична регулация и новообразувана задънена
улица по о.т. 134а – о.т. 134б, разположена в
имот с идентификатор 68134.511.117.
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.
Конкретното отреждане с проекта на УПИ е
в съответствие с устройствената зона на територията по ОУП на СО („Смф“), с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
С проекта за ПЗ се предвижда ново свободно стоящо застрояване с кота корниз до 15 м в
УПИ ХVІІ-108, 115, 117 – „за производствена и
складова дейност“. Запазват се характерът и начинът на застрояване на съществуващите сгради
в ПИ с идентификатор 68134.511.108 (в обхвата
на УПИ XVII-108, 115, 117) и ПИ с идентификатор 68134.511.107. Запазва се съществуващата
свободно стояща сграда в УПИ XVIII-116 – „за
общест вено обсл у ж ване“, кат о се п ред лага
надстрояване до кота корниз 18 м. Запазва се
съществуващата свободно стояща сграда в УПИ
V-1183 – „за офиси, жилища, ателиета, магазини
и КО“. С ПЗ и ИПЗ не се допускат намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предвиденото застрояване е допустимо в устройствена зона „Смф“, което е в съответствие
с чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е съобщен на заинтересованите
лица, с което е спазено изискването на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
за представяне на геодезическо заснемане на
с ъщес т ву ва щата рас т и т ел нос т, за верено о т
Дирекция „Зелена система“ при СО (№ СЕК16ТД26-417/26.02.2016 г.).
Спазени са изискванията на ЗООС, като
е п редс та вено решен ие на д и рек т ора на
РИОСВ – София, да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е приет от ОЕСУТ в съответствие
с разпоредбата на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта за разрешение
изработването на ПУП, внесеният проект е
съобщен на заинтересованите лица, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ. Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете
по прилагането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1
и ал. 2, т. 3, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 103, ал. 4,
чл. 104, ал. 1 ЗУ Т, приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 12, протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-44/6.06.2017 г., т. 2, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за УПИ XVII-108, 115,
117 – „за производствена и складова дейност“,
У ПИ X V III-116 – „за обществено обсл у ж ване“; изменение на план за регулация за УПИ
V-1183 – „за офиси, жилища, ателиета, магазини
и КО“; образуване на задънена улица по о.т.
134а – о.т. 134б, кв. 8а, м. Задгарова артерия,
съгласно приложения проект по червените, сините, кафявите и зелените линии, цифри, текст,
зачертавани я и защриховк и с корек циите в
оранжев и виолетов цвят.
2. План за застрояване за УПИ XVII-108, 115,
117 – „за производствена и складова дейност“, и
за УПИ XVIII-116 – „за обществено обслужване“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването пред Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6684
РЕШЕНИЕ № 464
от 20 юли 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1449/21.03.2016 г. от Васил
Петев Петев и Красимира Петрова Иванова с
искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за
регулация за УПИ II-111, кв. 9, м. В.з. Малинова
долина – 2б част – разширение, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение; нотариален акт № 021, том I, peг.
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№ 515, дело № 009/25.01.2016 г. за 2/3 ид.ч. от поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3323
и 68134.2046.3321 на името на Васил Петев Петев; нотариален акт № 020, том I, рег. № 509,
дело № 008/25.01.2016 г. за 1/3 ид.ч. от поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3323 и
68134.2046.3321 на името на Васил Петев Петев;
нотариален акт № 062, том III, рег. № 9858,
дело № 311/17.12.2015 г. за реална част от имот
№ 2572 с площ 631 кв. м, представляващ имот с
идентификатор 68134.2046.3322, заедно с всички
подобрения и приращения, на името на Красимира Петрова Иванова; предварителен договор
за делба на недвижим имот с нотариална заверка
на подписите под рег. № 2050 от 21.03.2016 г., с
който страните се съгласяват да се прокара задънена улица по дължината на поземлен имот с
идентификатор 68134.2046.3322 с площ 31 кв. м,
Красимира Петрова Иванова да прехвърли на
Васил Петев Петев 95 кв. м от поземлен имот с
идентификатор 68134.2046.3322, който става част
от новообразуван УПИ XLVI-3323 – „за жс“, а
Васил Петев Петев се задължава да прехвърли
на Красимира Петрова Иванова 132 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 68134.2046.3323
и цел и я т позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.2046.3321, които стават част от новообразуван УПИ ІІ-3321, 3322, 3323 – „за жс“, като
Васил Петев Петев ще придобие собствеността
върху новообразуван УПИ XLVI-3323 – „за жс“,
а Красимира Петрова Иванова върху новообразуван УПИ ІІ-3321, 3322, 3323 – „за жс“; скици
от СГКК – София, за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3321, 68134.2046.3322 и
68134.2046.3323; комбинирана скица за пълна
или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със Заповед № РА50-367 от 15.06.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за ПУП – изменение на план
за регулация в следния териториален обхват:
УПИ II-111, кв. 9, м. В.з. Малинова долина – 2б
част – разширение, поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3321, 68134.2046.3322 и
68134.2046.3323 по КККР на район „Витоша“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -14 4 9 - [1] /
17.06.2016 г. от началник-отдел „ПУП“ заповедта
е изпратена за сведение и изпълнение до кмета
на район „Витоша“ и до заявителите.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1449-[2]/
1.07.2016 г. от Красимира Петрова Иванова е
внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР на
УПИ II-111, кв. 9, м. В.з. Малинова долина – 2б
част – разширение, за разделянето му с цел
създаване на нови УПИ II-3321, 3322, 3323 – „за
ЖС“, и УПИ XLVII-3323 – „за ЖС“, изменение
на уличната регулация от о.т. 31 до о.т. 32 за
създаване на нова задънена улица от о.т. 31а
(нова) до о.т. 31б (нова), кв. 9, м. В.з. Малинова
долина – 2б част – разширение, район „Витоша“,
Столична община.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-1449-[3]/7.07.2016 г.
от началник-отдел „Устройствено планиране“.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ от
район „Панчарево“ във връзка с изменение на
административната граница между райони „Ви-
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тоша“ и „Панчарево“. Обявеният проект е върнат
след приключена процедура по съобщаване с
писмо изх. № РПН16-ВК08-1529/2/27.09.2016 г.
от кмета на район „Панчарево“, вх. № САГ16ГР00-1449-[4]/28.09.2016 г. с информация, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Приложено е и положително становище
на кмета на район „Панчарево“ по проекта.
Съобразно указанията, дадени с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-1449-[5]/24.02.2017 г. от началникотдел „Устройствено планиране“, със заявление
вх. № САГ16-ГР00-1449-[6]/12.04.2017 г. е внесено
удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри № 25-17742 от 14.03.2017 г., издадено от
СГКК, гр. София.
Проектът за ПУП – ИПР е разгледан и приет
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г77/18.06.2016 г., т. 9, с решение „Приема проекта.
Изпраща в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересувани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно собствениците на поземлени имоти с идентификатори
68134.2046.3321, 68134.2046.3322 и 68134.2046.3323,
попадащи в границите на УПИ II-111, което се
установява от приложените документи за собственост, скици от СГКК – София, и комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-1188 от 19.12.1995 г.
от главния архитект на София, ЧИРП за кв. 9,
парцели XLI, XLII – Заповед № РД-09-183 от
7.07.1998 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект се иска изменение на
границите на УПИ II-111 за разделянето му и
създаване на два нови урегулирани поземлени
имота: УПИ II-3321, 3322, 3323 – „за ЖС“, и УПИ
XLVII-3323 – „за ЖС“. За уреждане отношенията
на собственост между заявителите и на основание
чл. 15, ал. 3 ЗУТ е представен предварителен
договор с нотариална заверка на подписите.
Предвид горното са доказани основанията
за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ във връзка с чл. 15, ал. 1, изр.
второ и ал. 3 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – обект на
устройствената процедура, попада в устройствена
зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване
с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2)
съгласно т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, в която е допустимо предназначението
„за жилищно строителство“, което се запазва в
новообразуваните УПИ.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Новообразуваните УПИ отговарят на изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУТ.
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Дос т ъп ът до новообра зу ва н и т е У П И с е
осигурява по действащата улична регулация
и новопредвидена задънена улица от нова о.т.
31а до нова о.т. 31б – част от поземлен имот с
идентификатор 68134.2046.3322.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР 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.
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.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Исканото изменение на плана за регулация
предвижда създаване на нова задънена улица
от нова о.т. 31а до нова о.т. 31б през поземлен
имот с идентификатор 68134.2046.3322, което
налага провеждане на отчуждителна процедура. Компетентен да одобри ПУП на основание
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и
ал. 3, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2
и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1, 3
и 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-77/18.10.2016 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п лан – изменение на п лан за рег улаци я на
УПИ ІІ-111, кв. 9, м. В.з. Малинова долина –
2б част – разширение, поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3321, 68134.2046.3322 и
68134.2046.3323, за създаване на нови УПИ II-3321,
3322, 3323 – „за ЖС“, и УПИ XLVII-3323 – „за
ЖС“, изменение на уличната регулация от о.т.
31 до о.т. 32 за създаване на нова задънена улица
от о.т. 31а (нова) до о.т. 31б (нова), кв. 9, м. В.з.
Малинова долина – 2б част – разширение“, район „Витоша“, Столична община, 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 Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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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 „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
6685
РЕШЕНИЕ № 536
от 20 юли 2017 г.
План-схемата за преместваеми обек ти и
елементи на градското обзавеждане на м. Парк
Въ зра ж да не е израбо т ена о т ОП „Софп ро ект – ОГП“ по възлагане от СО с писмо № СО7000-1121/15.07.2014 г. на основание чл. 62, ал. 9
ЗУТ като неразделна част от ПУП на м. Парк
Възраждане, приет с Решение № 58 от 14.02.2013 г.
на СОС.
План-схемата е изработена в обхвата на
УПИ I, отреден за парк, паркинг и инженерна
инфраструктура, и УПИ III, отреден за паркинг,
подземен гараж, озеленяване и инженерна инфраструктура. Територията в обхвата на план-схемата
попада в зона „Зп“ – зона за градски паркове и
градини, съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Предвидените преместваеми обекти са
съобразени с функциите, описани в чл. 12, т. 3
и 4 ЗУЗСО – обслужване на посетителите и
спортноатракционни дейности.
План-схемата е разработена в обща и подробна част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработеният проект за план-схема е изпратен за съгласуване до заместник-кмета на
Столичната община – Мария Бояджийска, и
кмета на район „Възра ж дане“ с писмо изх.
№ САГ16-А Х00-36-[1]/27.01.2016 г. на главния
арх и т ек т на С т ол и ч ната общ и на. С п исмо
№ РВЕ16 -А Х0 0 -12/2/8.03.2016 г. район „Възраждане“ предлага корекции на план-схемата.
Предложенията са приети от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Д-32/21.04.2016 г. и план-схемата е върната
за корекции.
Коригираната схема е съгласувана с писмо
изх. № СЕК16-ВК66-130/7.06.2016 г. на Дирекция
„Зелена система“ и е приета от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Д-51/7.07.2016 г.
До главния редактор на „Държавен вестник“ е
изпратено обявление за изработената план-схема
(писмо изх. № САГ16-АХ00-36-[7]/6.10.2016 г. на
главния архитект на Столичната община).
С писмо изх. № САГ16-АХ00-36-[8]/7.10.2016 г.
на главния архитект на Столичната община
проектът за план-схема е изпратен до кмета на
район „Възраждане“ за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане. Обсъждането
е проведено на 13.12.2016 г., като на него са
присъствали представители на възложителя,
представители на администрацията и граждани
на район „Възраждане“.
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Проектът за план-схема е приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Д-11/9.02.2017 г., т. 11, с предложения за корекции.
До главния редактор на „Държавен вестник“ е
изпратено обявление за коригираната план-схема
(писмо изх. № САГ16-АХ00-36-[14]/28.04.2017 г.
на главния архитект на Столичната община).
До район „Възраждане“ е изпратено писмо
№ САГ16-А Х00-36-[15]/3.05.2017 г. на главния
архитект на Столичната община с коригираната
план-схема за съобщаване.
С писмо № РВЕ-АХ00-12/16/15.06.2017 г. на
главния архитект на район „Възраждане“ проектът за план-схема е върнат без възражения.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на план-схемата попада
в зона „Зп“ – зона за градски паркове и градини,
която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 ЗУЗСО е част от
зелената система на СО. Съгласно приложение
№ 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО
терените на зелената система на СО попадат в
VI зона.
Ви д но о т ч л. 47, а л. 6 о т Нар едбат а за
ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62, ал. 9
ЗУТ компетентен да одобри план-схема за преместваеми обекти в терени на зелената система
е Столичният общински съвет.
В съответствие с чл. 21, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО схемата съдържа
обща и подробна част. Към схемата са съставени
таблици с данни за всеки обект съгласно чл. 21,
ал. 3 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
С писмо вх. № РВЕ16-АХ00-12/1/25.02.2016 г.
на район „Възра ж дане“ и писмо № СЕК16ВК66 -130/7.0 6.2 016 г. на Д и р ек ц и я „Зелена
сис т ема“ в Н А Г са изп рат ени съгласу ва ни
проекти за план-схема, с което е спазено изискването на чл. 19, ал. 3, т. 2 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемата е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 81 от 14.10.2016 г., с което
е спазен чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9
ЗУТ. План-схемата е публикувана на интернет
страниците на район „Възраждане“ и Направление „Архитектура и градоустройство“, обявена е
във вестник и на интернет страницата на БНТ с
оглед изискванията на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Във връзка с проекта за изработена схема е
проведено обществено обсъждане и са постъпили
становище от „Българска телекомуникационна
компания“ – ЕАД, и възражения от Сдружението за изследователски практики. Становището
и възраженията са разгледани от ОЕСУТ на
9.02.2017 г. При разглеждане на възраженията
от ОЕСУТ повечето не са уважени, тъй като
по същество не са предмет на схемата. Във
връзка с някои от възраженията е взето решение в таблиците по чл. 21, ал. 3 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО да се разшири предметът
на дейност, за да се обхванат повече функции.
Направено е служебно предложение да се добавят места за консумация на открито. Във връзка
със становището на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, е взето решение
преди издаване на разрешение за поставяне на
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отделните обекти подробната част на схемата
да се съгласува с експлоатационните дружества.
С оглед на горното е спазено изискването
на чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
След изпълнение на забележките проектът за
план-схема отново е изпратен за обнародване
в „Държавен вестник“, бр. 37 от 9.05.2017 г., с
което е изпълнено изискването на чл. 128, ал. 10
във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване
най-малко на 2 м свободна широчина за преминаване на пешеходци.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ, чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните, монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на територията
на Столичната община Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проек т за план-схема (обща и
подробна част) за поставяне на преместваеми
обекти в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ
III, кв. 1-а, м. Зона Б-5-4, район „Възраждане“.
Номерацията на обектите в графичната част
на подробната схема за поставяне на група преместваеми обекти – 3, да се приведе в съответствие с номерацията в таблицата към схемата:
„1 и 3“ да се чете „1 и 2“.
Решението и одобрената план-схема да се
публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитекту ра 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 в 30-дневен срок от обнародването му пред Административния съд –
София-град.
Жалбите се подават в район „Възраждане“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
6650
РЕШЕНИЕ № 537
от 20 юли 2017 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № САГ17-ГР00-87/16.01.2017 г. и
№ САГ17-ГР00-87-[1]/1.02.2017 г. от „Диел Скул
Протъртийс“ – А Д, с искане за разрешаване
изработването на проект за ПУП – ИПРЗ на
УПИ ХІV-2818, поземлен имот с идентификатор
68134.1971.2818, кв. 121, м. Драгалевци-разширение-север, район „Витоша“.
Към заявленията са приложени: мотивирано
предложение с обяснителна записка; нотариален
акт № 92, том VII, peг. № 16815, дело № 1190 от
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25.10.2016 г. за поземлен имот с идентификатор
68134.1971.2818 на името на заявителя; скица
от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.1971.2818; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР.
Изготвянето на проекта е разрешено със
Заповед № РА50-115 от 24.02.2017 г. на главния
архитект на СО.
За повед та е изп рат ена до ра йон „Ви т о ша“ и до заявителя с писмо изх. № САГ17ГР00-87-[2]/27.02.2017 г.
Със
заявление
вх.
№ СА Г17ГР00-87-[3]/27.04.2017 г. от „Диел Скул Протъртийс“ – А Д, е внесен проект за ИПРЗ с
обяснителна записка и извадка от действащ
ПУП. Представена е експертна оценка на растителност та, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – СО, с № СЕК17-ТД26-315/4.04.2017 г.
С ъс за я влен ие вх. № СА Г17-Г Р0 0 -87-[4]/
3.05.2017 г. е представена коригирана обяснителна записка; силуетно оформление и разрези; проекти на ИПРЗ; схеми по части „ВиК“,
„Газоснабдяване“, „Електрическа“; съгласувани
проекти от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 10.03.2017 г., „Софийска вода“ – АД; становище
изх. № 2868-2730/18.04.2017 г. на директора на
РИОСВ – София, че няма основания за проекта
за ИПРЗ да се провеждат регламентираните с
глава шеста от ЗООС процедури по екологична
оценка и по глава втора от наредбата за ОС.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-87-[5]/15.05.2017 г.
проектът с план-схемите е изпратен за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ на заинтересованите лица.
С писмо изх. № РВТ17-ВК08-852/27.06.2017 г.
(вх. № САГ17-ГР00-87-[6]/27.06.2017 г. в НАГ) на
главния архитект на район „Витоша“ проектът е
върнат след проведена процедура по съобщаване
без постъпили възражения.
С ъс за я влен ие вх. № СА Г17-Г Р0 0 -87-[7]/
27.06.2017 г. са внесени допълнително: Удостоверение от СГКК – София, за съгласуване
на проекта за ПУП на основание чл. 65, ал. 5
от Наредба № РД- 02-20 -5 от 15.12.2016 г. за
ССПКККР; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР; експертна оценка на растителността и
геодезическо заснемане, заверени от Дирекция
„Зелена сис т ема“ – СО, с № СЕК 17-ТД 26 315/4.04.2017 г.; изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, по вх. № ТУ-811/27.02.2017 г.; геодезическо заснемане; инженерно-геоложко и
хидрогеоложко проучване.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС- Г-54/4.07.2017 г., т. 3.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП –
ИПРЗ е направено от заинтересованото лице по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „Диел
Скул Протъртийс“ – АД, като собственик на
поземлен имот с идентификатор 68134.1971.2818,
попадащ в УПИ XIV-2818, кв. 121, м. Драгалевци-разширение-север, район „Витоша“, съгласно
представените документ за собственост и скица
от СГКК – София.
Действащият ПУП за територията е одобрен
със Заповед № РД-09-50-196 от 1.04.1999 г. на
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главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на
СОС, Заповед № РД-09-50-1361 от 22.12.2005 г. на
главния архитект на София, заповеди № РД-50-95
от 13.08.2009 г. и № РД-50-40 от 6.04.2010 г. на
главния архитект на район „Витоша“, съгласно
представена комбинирана скица.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за изменение на плана за регулация
на УПИ XIV-2818 се променя предназначението му в такова „за училище, детска градина и
трафопост“. Предвижда се изменение на улична регулация от о.т. 73 – о.т. 74 – о.т. 74а – о.т.
738 – о.т. 737 – о.т. 737а – о.т. 736а до о.т. 736
и от о.т. 740 – о.т. 740а – о.т. 741 до о.т. 742 за
промяна на профила им и предвиждане на двустранен тротоар; открива се нова улица от о.т.
736а до о.т. 740а, като изменението на уличната
регулация и откриването на нова улица е изцяло
в границите на имота – собственост на заявителя.
Откриването на нова улица от о.т. 736а до о.т.
740а води до изменение на границите на кв. 121
и създаване на север от нея на нов кв. 121в.
За улиците са изработени надлъжни профили.
За одобряване на проекта за ИПР е налице
основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ XIV2818 – „за училище, детска градина и трафопост“,
е предвидено да се осигури по действащата и
изменена улична регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С проекта за изменение на плана за застрояване се предвижда сграда за училище и детска
градина с отделни тела и връзки между тях
при условията на чл. 27, ал. 3 ЗУТ и писмо изх.
№ 70-00-1935/26.10.2007 г. на МРРБ. В частта на
сградата, попадаща в зона „Жм3*“, Нкк=8 м,
а в частта, попадаща в зона „Жм2“, Нкк=10 м.
Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 35 ЗУТ и Наредба № РД-02-20-3 от
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване
в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.
За доказване точното разположение и очертание на сградите в план е представено Силуетно
оформление и разрези. Силуетите изясняват
максималните височини на сградите и билата
им в абсолютни коти, броя на етажите и архитектурната връзка между сградите за правилно
архитектурно-пространствено оформяне.
Основание за разрешение изработването на
проект за ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ.
Представена е обяснителна записка по част
„Инженерна геология и хидрогеология“, съгласно която проучената площадка е годна за
проектираното строителство след изпълнение
на дадените препоръки в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за проектиране на
плоско фундиране и Наредба № РД-02-20-2 от
27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
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Представени са план-схеми по част „ВиК“,
„Газоснабдяване“ и „Електрическа“.
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 по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на Столична община
имотът попада в „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване, с ограничителни параметри“ със
СПН (Жм3*) и в „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване, с допълнителни специфични изисквания“, в които конкретното предназначение
„за училище, детска градина и ТП“ е допустимо,
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 7 и 6.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
В случая не се налага изработване на СПН в
частта от имота, попадаща в зона „Жм3*“, тъй
като допустимостта на застрояването е доказана
със становището на РИОСВ – София, и представения геоложки и хидрогеоложки доклад, които
не поставят допълнителни специфични изисквания, които да налагат одобряването на СПН.
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.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
С п а з ено е и зиск ва не т о н а ч л. 19, а л. 4
ЗУЗСО, което се установява от представеното
геодезическо заснемане и експертна оценка на
растителността, заверени от Дирекция „Зелена
система“ – СО. Представено е становище на
РИОСВ – София, относно липсата на необходимост от изготвяне на ЕО и ОС на плана.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предвижда изграждане на улици
през имот – частна собственост, което по закон
налага отчуждаване на същия, поради което на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1, чл. 15, ал. 1,
изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2
и 6, чл. 27, ал. 3, чл. 35 ЗУТ и Наредба № РД-0220-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на сгради за обществено обслужване
в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 6
и 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 3,
Столичният общински съвет реши:
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Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация
на УПИ XIV-2818 от кв. 121 за създаване на нов
УПИ XIV-2818 – „за училище, детска градина и
трафопост“, от кв. 121 (нов); изменение на плана
за улична регулация на улици: от о.т. 741 до о.т.
740 между кв. 121 и 128, улица от о.т. 73 до о.т.
737а между кв. 121 и 120а и улица от о.т. 737а
до о.т. 736 между кв. 121 и 126в за промяна на
профила им и създаване на нова улица от о.т. 740а
до о.т. 736а между нови кв. 121 и 121в, м. Драгалевци – разширение – север, по зелените и
кафявите линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на плана за застрояване на м. Драгалевци – разширение – север,
с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ
XIV-2818 – „за училище, детска градина и трафопост“, в кв. 121 (нов) съгласно приложения
проект и без 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“ (www.sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6687

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 147
от 7 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 128, ал. 13
ЗУТ, Решение № 39 от 28.01.2016 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ и проект за ПУП – ПРЗ във връзка
с чл. 67а ППЗОЗЗ и съгласно Решение № 1 от
протокол № 6 от 30.06.2017 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) в обхват урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІV-000273, за озеленяване, кв. 14,
м. Спорното, с. Гурмазово, УПИ І-000273, индустриална и бизнес зона и озеленяване, кв. 14а,
м. Спорното, с. Гурмазово, УПИ І-000273, инфраструктура и озеленяване, и УПИ IV-000273,
за индустриална и бизнес зона, кв. 15, м. Спорното, с. Гу рмазово, и подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 18174.63.171
(номер по предходен план 000171), м. Батареята,
с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.71.270
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(номер по предходен план 000281), м. Спорното,
с. Гурмазово, община Божурище.
Съгласно проекта с плана за регулация се
променят съществуващите урегулирани поземлени имоти в квартали 14, 14а и 15, заличават се
квартал 14а и улица с осови точки 88 – 91, кв. 14а
и кв. 15 се обединяват и се създава нов квартал 15, нови квартали 17, 18 и 19, в които се
създават нови урегулирани поземлени имоти,
както следва:
У П И І V-273, з а и н д ус т риа л на и бизне с
зона, кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ I-273, за инфраструктура и озеленяване, кв. 15, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ IV-171, 273, за индустриална и бизнес
зона, кв. 15, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И V-273, за въ з лова с т а н ц и я, к в. 15,
м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ VI-171, 273, за индустриална и бизнес
зона, кв. 15, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ VII-171, 273, за индустриална и бизнес
зона, кв. 15, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ I-171, 273, за индустриална и бизнес
зона, кв. 17, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ ІІ-171, 273, за инфраструктура и озеленяване, кв. 17, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И I-171 , з а и н д у с т р и а л н а и б и з н е с
зона, кв. 18, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И I І-171, з а и н д ус т р и а л н а и б и з н е с
зона, кв. 18, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И I І І-171, за и н д ус т риа л на и бизне с
зона, кв. 18, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ IV-171, за техническа инфраструктура, кв. 18, м. Спорното, с. Гурмазово;
У ПИ V-171, за техническа инфраструкт ура, кв. 18, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И І-171 , з а и н д у с т р и а л н а и б и з н е с
зона, кв. 19, м. Спорното, с. Гурмазово;
У П И I I-171, з а и н д ус т р и а л н а и б и з н е с
зона, кв. 19, м. Спорното, с. Гурмазово;
УПИ ІІІ-171, за техническа инфраструктура, кв. 19, м. Спорното, с. Гурмазово;
и нови у л и ц и о т П И с и д ен т ифи к ат о р
18174.63.171 (номер по предходен план 000171),
м. Батареята, с. Гурмазово, и ПИ с идентификатор 18174.71.270 (номер по предходен план 000281),
м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище, с
две нови кръстовища и осови точки: 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 144, 145, 146, 147 и
150 съгласно чл. 17 ЗУТ по означенията със зелен
и кафяв цвят. С плана за застрояване се запазва
устройствената зона: предимно производствена,
означена като „Пп“, със следните устройствени
показатели: височина на застрояване – 12 м,
плътност на застрояване – 65 %, коефициент на
интензивност на застрояване – 1,6, необходима
озеленена площ – 25 %, с разрешено застрояване до ограничителните линии на застрояване с
червен цвят и условните цветове в съответствие
с графичните указания и таблици на приложение
№ 2 към чл. 68, ал. 2, таблица 2 от Наредба № 8
ОСУП в съответствие с приложените чертежи – неразделна част към настоящото решение.
Председател:
Г. Димитров
6696
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА КОТЕЛ

РЕШЕНИЕ № 224
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура за захранване
на имот № 019185, м. Дръстила, с. Краево, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащата от
горното решение процедура съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Председател:
Л. Лилов
6722

ЗАПОВЕД № РД-13-418
от 8 септември 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 320, ал. 1 и 3 ЗПУО
и Решение № 504 от 31.08.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Котел, нареждам:
1. Закривам Детска градина „Изворче“ –
с. Жеравна, община Котел, област Сливен.
2. Обучението и възпитанието на децата в
задължителна предучилищна възраст от населеното място на закритата детска градина по
т. 1 да се осъществяват в полудневна група за
задължително предучилищно образование в СУ
„Г. С. Раковски“ – Котел.
3. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на ДГ
„Изворче“ да се приеме от ДГ „Дъга“ – Котел.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на закритата
детска градина и да се изготвят съответните
приемно-предавателни протоколи меж ду закритата градина и Община Котел – Кметство
Жеравна, МОЛ Паунка Димитрова Василева.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
закритата детска градина да бъдат уредени по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
Настоящата заповед влиза в сила от деня на
обнародването в „Държавен вестник“.
Контрола по настоящата заповед възлагам на
Шериф Куванджъ – зам.-кмет на община Котел.
Кмет:
К. Каранашев
6730

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 123
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и с чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 7,
ал. 2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 20 kV от нов стоманорешетъчен стълб (СРС) към електропровод (ЕП)
20 kV, извод „Средни колиби“ от П/Ст „Елена“
110/20 kV, намиращ се в имот № 075028 (с НТП
„Н и ва“, час т на собс т венос т), до т рафопос т
тип МТП 20/0,4 kV в имот № 001531 по КВС
на землище с. Шилковци. Трасето преминава
през имоти: № 075029 (с НТП „Нива“, частна
собственост), № 075106 (с НТП „Полски път“,
собственост на Община Елена), № 075030 (с
НТП „Нива“, частна собственост) и в обхвата
на общинск и път V TR 3084 – с. Гърдевци –
с. Шилковци (имот № 000426 с НТП „Път ІV
клас“ по КВС). В обхвата на общинския път
попа дат следни те имот и – № 075055 с НТП
„Полски път“, № 075058 с НТП „Пасища, мери“,
№ 083024 с НТП „Пасища, мери“ и № 001534
с НТП „Полски път“. Дължина на трасето е
736 л. м и площ на сервитута 2944 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да
издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните
обекти по т. 1 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Ст. Златев
6682

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 629
от 25 август 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
1. Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и
застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад, в частта
му по отношение на УПИ Х-11, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.507.11,
и УПИ ХI-321, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.12, по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад.
2. Проектът касае обединяване на УПИ Х-11
(ПИ 51500.507.11) с площ 1817 кв. м и УПИ ХI321 (ПИ 51500.507.12) с площ 1425 кв. м в новообразуван УПИ Х-11, 12 с площ 3242 кв. м. За
новообразувания УПИ Х-11, 12 се предвижда
отреждане „За курортно и жилищно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и
установяване на следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5,
Нкорниз – 15 м (5 етажа), минимално озеленена
площ – 50 %, и паркиране в имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от об-
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народването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
6668
РЕШЕНИЕ № 632
от 25 август 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.з. Делфин в частта му по отношение
на УПИ ХIV с идентификатор № 51500.505.1055,
УПИ ХV с идентификатор № 51500.505.2, УПИ
VII, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.294 по КК и КР
на к.к. Слънчев бряг-изток, и поземлен имот
с идентификатор № 51500.505.1 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 12 по ПУП на
к.з. Делфин, с който се обединяват УПИ ХIV (ПИ
51500.505.1055) с площ 8794 кв. м, УПИ ХV (ПИ
51500.505.2) с площ 853 кв. м, УПИ VII (част от
ПИ 51500.505.294) с площ 513 кв. м и поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.1 с площ 318
кв. м по кадастралната карта на гр. Несебър в
кв. 12 по плана на к.з. Делфин в новообразуван
УПИ ХVIII с площ 10 466 кв. м, с отреждане
„За курортно строителство, трафопост и КПС“,
както и въвеждане на устройствена зона „Ок“ и
установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ ХVIII: плътност на
застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,
минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в
имота, съгласно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери в частта му по отношение на поземлен
имот с идентификатор № 51500.505.294 по КК и
КР на к.к. Слънчев бряг-изток.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
6669

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 206
от 25 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т Общинският съвет –
гр. Павел баня, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабел за
присъединяване към електропреносната мрежа
на поземлен имот № 000430, землище с. Тъжа,
община Павел баня, област Стара Загора. Трасето на ел. кабела започва от нов ЖР стълб,
вграден между стълб № 13 и стълб № 14 от
ВЛ 20 kV, извод „Русалка“ към ВЕЦ „Тъжа“ в
поземлен имот 000332 (общинска частна соб-
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ственост), преминаващ на северозапад през
имота, пресичащ местен път 000120, и по полски
път 000084, достигащ до метално комплектно
табло – т рансформатор тип МКТ Т-20/04 kV,
100 kVA в ПИ 000430 – собственост на възложителя, землище на с. Тъжа, община Павел
баня, област Стара Загора. Общата дължина на
трасето на ел. кабела е 134,45 л. м, а площта на
сервитута е 403 кв. м.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Павел баня пред Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ш. Халит
6683

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 17-ОА-2094
от 22 август 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 ЗПУО,
чл. 12, ал. 1 ЗОС във връзка с Решение № 266 на
Общинския съвет – гр. Пловдив, взето с протокол
№ 15 от 1.08.2017 г., нареждам:
1. Да се преобразуват считано от 18.09.2017 г.
Детска градина „Пролет“ с административен адрес: Пловдив, район „Северен“, ул. Ген. Кутузов
№ 4, и Детска градина „Захарно петле“ с административен адрес: Пловдив, район „Северен“,
ул. Петър Шилев № 1, чрез вливане на Детска
градина „Пролет“ в Детска градина „Захарно
петле“ с административен адрес: Пловдив, район
„Северен“, ул. Петър Шилев № 1, и втори адрес:
ул. Ген. Кутузов № 4.
2. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на ДГ „Пролет“ и
ДГ „Захарно петле“.
3. Задължителната документация на вливащата
се ДГ „Пролет“, наличният є инвентар и сградният фонд – публична общинска собственост, да
се приемат за управление и стопанисване от ДГ
„Захарно петле“.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
5. Не се налага извършване на подбор за директор на ДГ „Захарно петле“ съгласно чл. 329,
ал. 1 от Кодекса на труда поради връчено предизвестие с изх. № 17 ЗД 1183/14.07.2017 г. от
кмета на община Пловдив на основание чл. 328,
ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда на Надежда Лазарова – директор на вливащата се ДГ „Пролет“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Стефан Стоянов – зам.-кмет „Образование,
развитие, европейски политики и международно
сътрудничество“.

6757

Кмет:
И. Тотев
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 254
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план за обект:
„Реконструкция на довеждащи улица и път до
„Археологически комплекс Малтепе“, землище
с. Маноле, община Марица, област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
6691
РЕШЕНИЕ № 255
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план, в обхвата
на обект: „Южен околовръстен път на с. Радиново в I участък: от км 0+000 до км 2+030,73,
отводнителен канал и три водостока, и във ІІ
участък: от км 2+030,73 до км 3+645, по КК на
с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
6692
РЕШЕНИЕ № 256
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект па ПУП – парцеларен план
(ПП) на трасе на кабелна линия Н.Н. от нов кабелен разпределителен шкаф КРШ F4 до електромерно табло тип ТЕПО 2Т 1M ЧП Б+, монтирано
на имотната граница на имот № 62858.19.77 по
кадастралната карта на с. Рогош, по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано
по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“
пред Административния съд – Пловдив, в 14дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6693

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 332
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-1,
взето по протокол № 2 от 2.05.2017 г. на Общинския
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експертен съвет по устройство на територията
при Община Сапарева баня, Общинският съвет –
гр. Сапарева баня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти
65365.24.622 и 65365.24.19 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня за изграждане на елемент на
техническата инфраструктура извън границата на
урбанизираната територия – външно електрозахранване ниско напрежение за захранване на обект
„Сграда за обществено обслужване“, намиращи се
в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.12,
местност Сиракова круша, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, съгласно графичната
част на приложения към това решение проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), с възложител „ВН – сервиз“ – ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите и протестите се подават до Община
Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура
и градоустройство“ на Община Сапарева баня.
Председател:
И. Куйов
6705

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-230
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ във връзка с
протокол от 21.12.2016 г. за приемане на планове
на новообразуваните имоти на земите по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ от комисия, назначена със Заповед
№ ОА-321 от 14.12.2016 г. на областния управител
на Софийска област, протокол от 12.04.2017 г. за
разглеждане на постъпили писмени искания и
възражения по приетия план на новообразуваните
имоти и документацията към него на комисията,
назначена със Заповед № ОА-79 от 6.04.2017 г. на
областния управител на Софийска област, и протокол от 27.07.2017 г., с който се констатира, че
са нанесени корекции по уважените възражения
и са отстранени констатираните несъответствия
и грешки в окончателния вариант на плана на
новообразуваните имоти на комисията, назначена
със Заповед № ОА-199 от 21.07.2017 г. на областния
управител на Софийска област, одобрявам план
на новообразуваните имоти на земи по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на местност Караджова махала
в землището на с. Мухово, община Ихтиман,
Софийска област.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на Софийска
област пред Административния съд – София област.
Областен управител:
И. Тодоров
6657
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ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ЗАПОВЕД № 329
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗМСМ А,
чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 ЗПУО и чл. 10
и 15 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 265 от 31.07.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Твърдица, нареждам:
1. Да се преобразува чрез вливане като филиал
към ДГ „Вела Пеева“ – с. Бяла паланка, ДГ „М.
Палаузов“ – с. Жълт бряг.
2. Обучението на децата от населеното място
на вливащата се детска градина по т. 1 да се осъществява в сградата на детската градина в с. Жълт
бряг, като групата функционира като филиал.
3. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на ДГ
„М. Палаузов“, наличният инвентар, сградният
фонд и дворните площи – публична общинска
собственост, да се приемат от ДГ „Вела Пеева“ –
с. Бяла паланка.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане детска градина и да се изготвят съответно приемно-предавателни протоколи между
преобразуваната и приемащата детска градина.
5. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при реда на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Кмет:
Ат. Атанасов
6732

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 353
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
Решение № 6 по протокол № 6 от 13.12.2016 г.
на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
с ел. и ВиК схеми към него относно трасето за
външно захранване на обект: „Обор с торище
за крави майки с телета“, намиращ се в ПИ
75054.478.102, масив 478, местност Морун 1, землище на гр. Угърчин.
Ел. т расето започва от съществу ващ ел.
провод – 20, от нов Стоманорешетъчен стълб
(СРС) и преминава през поземлени имоти с
пл. № 75054.478.100 – нива, и 75054.478.29 – полски
път. ВиК трасето започва от съществуващ АЦ
водопровод – ∅ 125 мм – точка 1, и преминава
през поземлен имот № 75054.478.29 – полски път.
Проектът с ел. и ВиК схемите към него е
изложен в стая 106, ет. 1 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Мирчев
6652
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ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № 230
от 11 септември 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното
образование и Решение № 260 по протокол
№ 19 от 28.08.2017 г. на Общинския съвет –
с. Венец, нареждам:
1. Преобразувам Детска градина „Здравец“,
с. Габрица, с официален адрес – с. Габрица,
община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски
№ 5, във филиал на Детска градина „Щастливо
детство“, с. Черноглавци, с официален адрес –
с. Черноглавци, община Венец, област Шумен,
ул. Васил Левски № 5.
2. Отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, посещаващи ДГ
„Здравец“, с. Габрица, да се провеждат в същата
сграда както до преобразуването є – с една
смесена група, без директор, с две учителки.
3. Адресите на сградите, в които ще се провежда обучението са, както следва:
– с. Черноглавци, община Венец, област
Шумен, ул. Васил Левски № 5;
– с. Габрица, община Венец, област Шумен,
ул. Васил Левски № 5.
4. Задължителната документация съгласно
изиск вани ята на Наредба № 8 от 2016 г. за
информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование да
се предаде за съхранение на директора на ДГ
„Щастливо детство“, с. Черноглавци.
5. Сградният фонд, наличният инвентар и
дидактическите материали да се предадат за
стопанисване и управление на директора на ДГ
„Щастливо детство“, с. Черноглавци.
6. Организацията на предучилищното образование е целодневна.
7. Финансиращият орган по преобразуването
е Община Венец.
8. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да се уредят по
чл. 123 от Кодекса на труда.
На основание чл. 320, ал. 3 ЗПУО заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Заповедта да се доведе до знанието на директорите на преобразуваната и приемащата
детска градина за изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Фатме Сали – зам.-кмет на община Венец.

6735

Кмет:
Н. А хмедова

31. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-41 от 24.08.2017 г. за обект: „Магистрални и локални оптични кабели – западна
магистрала в участък от ВТ при обслужваем
усилвателен пункт „Ихтиман“ до ВТ при газоизмервателна станция „Дупница“ на територията
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на общините Ихтиман, Столична (р-н „Панчарево“), Самоков, Сапарева баня и Дупница“.
Подобект 1: „Магистрален оптичен кабел“ на
територията на с. Стамболово, гр. Ихтиман,
с. Черньово, с. Полянци, с. Венковец, община
И х т иман, к в. Пан чарево, Столи чна общ ина
(р-н „Панчарево“), с. Ново село, с. Злокучене,
с. Драгушиново, с. Продановци, с. Широки дол,
с. Райово, с. Рельово, с. Белчин, с. Клисура, община Самоков, с. Сапарево, гр. Сапарева баня,
община Сапарева баня, с. Крайници, с. Червен
бряг, с. Яхиново, с. Блатино, гр. Дупница, с. Пиперево, община Дупница. Подобект 2: „Локален
оптичен кабел – отклонение от автоматизирана
газоразпределителна станция „Самоков“ на територията на с. Драгушиново, с. Продановци,
с. Широки дол, община Самоков. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6686
599. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 236 от 27 април
2017 г. обявява конкурс за редовна и задочна
докторантура за учебната 2017/2018 г. по следните докторски програми: редовна докторантура: професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, докторски програми: Рязане на
материа ли те и режещи инст ру мен т и – един
брой; Технология на машиностроенето – два
броя; Хидравлични и пневматични задвижващи
системи – два броя; Машини и съоръжения за
леката промишленост – един брой; Приложна
механика – един брой; Строителна механика
и съпротивление на материалите – един брой;
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторски
п рог ра м и: М и к роелек т рон и к а – ед и н брой;
Елемен т и и ус т ройс т ва на а вт омат и к ата и
изчислителната техника – един брой; професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, докторски програми:
Комуникационни мрежи и системи – два броя;
Компютърни системи, комплекси и мрежи – два
броя; Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране – един
брой; Автоматизирани системи за обработка
на и нформа ц и я и у п ра влен ие – ед и н брой;
професионално направление 5.4. Енергетика,
докторска програма: Промишлена топлотехника – два броя; професионално направление
5.6. Материали и материалознание, докторска
п р ог ра м а: М ат е ри а ло зн а н ие и т ех но лог и я
на машиностроителните материали – четири
броя; задочна докторантура: професиона лно
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, докторски програми: Електронизация – един брой; Електромеханика – един
брой; Светлинна техника и източници на светлина – два броя; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторск и програми: Компют ърни системи,
комплекси и мрежи – един брой; Автоматизация
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на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой; Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление – четири броя. Необходими документи:
заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към
тях. Срок за подаване на документи: 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: Технически университет – Габрово,
ул. Х. Димитър № 4, отдел „Научно развитие“,
тел.: 066/827-238.
6680
49. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 236 от 27 април 2017 г.
на Министерския съвет и на основание чл. 9,
ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2017/2018 г. за редовни
докторанти по следните научни специалности:
№ по Област на висше образование, Реред професионално направление и довно
докторски програми
7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
1.1.

Психиатрия

1

1.2.

Инфекциозни болести

1

1.3.

Дерматология и венерология

1

1.4.

Ревматология

1

1.5.

Микробиология

1

7. Здравеопазване и спорт,
7.2. Дентална медицина
2.1. Терапевтична стоматология
2
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
10.09.2010 г. (обн, ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм.,
бр. 19 от 2011 г.): 1. Заявление до ръководителя
на научната организация. 2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в съответната научна област. 5.
Квитанция за внесена административна такса – 100 лв. Таксите се внасят в клона на банка
„УниКредит Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите
за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12
и задъл жени я съгласно чл. 71 от Закона за
висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и
испански). Докторантите заплащат еднократна
такса за обучението си в размер 900 лв. Срок
за подаване на документи – два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Адрес за
справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов № 15А, Научен отдел:
Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224.
6681
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16. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани
и граждани на ЕС, за учебната 2017/2018 г. по следните специалности:

№

Шифър

Научни области, групи специалности и специалности

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

01.00.00

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

1.

01.01.12

Информатика

1

2.

01.06.06

Генетика

1

02.00.00
3.

02.22.01

1

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
1

Екология и опазване на екосистемите
(катедра Екология и опазване на околната среда)

04.00.00

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ

4.

04.01.02

Почвознание

1

5.

04.01.05

Селекция и семепроизводство на културните растения
(Растителни биотехнологии)

1

6.

04.01.05

Селекция и семепроизводство на културните растения
(Опитно дело и биометрия)

1

7.

04.01.10

Растителна защита (Хербология)

1

8.

04.01.10

Растителна защита (Ентомология)

1

9.

04.01.10

Растителна защита (Фитопатология)

2

10. 04.01.13

Мелиорации (Напояване)

2

11. 04.01.14

Растениевъдство

1

12. 04.01.15

Овощарство

1

13. 04.02.01

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването

14. 04.02.09

Птицевъдство

1

15. 04.03.13

Зоохигиена

1

05.00.00

задочно

1

1
1

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

16. 05.02.18

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

17. 05.02.21

Организация и управление на производството
(Селско стопанство и подотрасли)

1

1

18

6

ОБЩО:

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити
да се извършват съгласно условията и по реда, определен от Наредбата за държавните изисквания
за прием и обу чение на докторанти (ДВ, бр. 90 от 2000 г.). В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния
университет – Пловдив, за у частие в конку рса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – оригинал
и копие; минимален успех от ку рса на следване – мн. добър 4,50; завършилите в чуж дестранни
висши у чилища представят легализирана от МОНМ диплома; кандидатите могат да прилагат и
други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област; документ за
платена такса – 80 лв.
6704
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15. – Община Айтос на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на
с. Раклиново, община Айтос. УПИ ІХ-132 в кв. 16
се заличава. Местоположението на улицата,
разделяща квартали 16 и 20, след промяната
преминава между поземлени имоти 132 и 100.
За имот № 132 се отрежда нов УПИ VІІ-132
в кв. 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв. 16 променят
границите си, като след промяната граничат
с новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х и
VІІІ-100 в кв. 16 запазват предназначението си.
Новообразуваният УПИ VІІ-132 в кв. 20 е с предназначение „За жилищни нужди“. Застрояването
в УПИ VІІ-132 е свободно стоящо. Проектът
се намира в дирекция „ТСУРР“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6658
66. – 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 външно електрозахранване до имот с идентификатор 04279.111.35
по кадастралната карта на Благоевград, засягащо имоти с идентификатори 04279.158.20
(нива – собственост на заявителя), 04279.158.73
(пасище – стопанисвано от Община Благоевград),
04279.158.74 (за друг вид водно течение – държавна
собственост (МЗГ – ХМС), 04279.158.75 (за местен
път – общинска собственост), по кадастралната
карта на Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Благоевград. Проектът се намира
в стая 214, дирекция „Устройство на територията“
при Община Благоевград.
6733
9. – Община Враца на основание ч л. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС
са издадени заповеди за отчуждаване на части
от недвижими имоти, попадащи в уличната
регулация на ул. Теменуга, ж.к. Толбухин-юг,
съгласно влязъл в сила ПУП (план за регулация,
одобрен с Решение № 959 от 9.04.2011 г.), както
следва: 1. Заповед № 1274 от 27.07.2017 г. на
кмета на община Враца за отчуждаване на част
от ПИ № 12259.1024.273 по кадастралната карта
на гр. Враца с площ на частта, подлежаща на
отчуждаване – 8,60 кв. м със стойност на обезщетението 431 лв. и адресат Наталия Младенова
Статкова; 2. Заповед № 1275 от 27.07.2017 г. на
кмета на община Враца за отчуждаване на част
от ПИ № 12259.1024.249 по кадастралната карта
на гр. Враца с площ на частта, подлежаща на
отчуждаване – 0,74 кв. м, със стойност на обезщетението 37 лв. и адресат Светла Йорданова
Ненкова, Искрен Арсенов Илиев, Цветомир Маринов Иванов, Катя Иванова Илиева, Мариана
Петрова Иванова, Пламен Георгиев Христов,
Ролик Боянов Иванов, Пламен Гошев Иванов и
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Стилиян Стефанов Стойчовски. Заповедите могат да бъдат обжалвани пред Административния
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6750
13. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 35 от протокол № 4 от
23.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Костенец,
Решение № 6 от протокол № 5 от 14.08.2017 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, становище за условията на присъединяване към електрическата мрежа с изх.
№ 1202360368 от 16.11.2016 г., съгласувателно
писмо на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
с изх. № 1202494338 от 2.03.2017 г., Решение № 6
от протокол № 5 от 14.08.2017 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията,
писмо с изх. № 12425 от 21.12.2016 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ), писмо с рег. № РДГ14-14436 от
14.12.2016 г. съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) във
фаза предварителен проект за обект: „Външно
ел. захранване на заведение за бързо хранене“ в
ПИ № 102002 в землището на с. Долна Василица, ЕК АТТЕ 24894, община Костенец, Софийска
област. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите в Община Костенец, ет. 4
(стая № 34), и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.
6749
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV за захранване
на нов БКТП 20/0,4 kV, 1×125 kVA за захранване
на ваканционно селище, І етап – къщи „А“ и
„D“ в ПИ 57491.19.621 по КК на гр. Поморие,
м. Лахана, и сервитут, преминаващи през ПИ
57491.19.17 – ниско заст рояване, собственост
на Павел Н. Бошнаков, Владимир Л. Шьонхер, „Р и т ъм-3“ – ООД , С т оя н М. Ма н д ж уков; ПИ 57491.19.568 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 57491.19.571 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57491.19.572 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 57491.19.565 – път І клас, държавна публична собственост; ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57491.19.574 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 57491.19.621 – за друг курортнорекреационен обект, собственост на Георги П.
Попчев, Денис Ст. Попчев, с дължина на кабела
около 1570 м, от които 1540 м в земеделска територия. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6706
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95. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – изменение на
план за улична регулация, засягащо УПИ ІХ-608;
УПИ VІІІ-607; УПИ І-606; УПИ VІІ-592; УПИ
ІІ-592; УПИ ІІІ-593; УПИ ІV-593; УПИ V-595;
УПИ VІ-602 в кв. 12 по плана на гр. Стрелча
и УПИ ХV-608; УПИ ХІV-607; УПИ ХІІІ-606;
УПИ ХІІ-592; УПИ ХІ-604; УПИ Х-600; УПИ
ІХ-596; УПИ VІІІ-1654 и УПИ VІІ-597 в кв. 11 по
плана на гр. Стрелча, и нова осова точка 175а
на ул. Тодор Икономов в участък от улица с о.т.
636 – о.т. 174 , гр. Стрелча. 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.
6744

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 18, ал. 2, т. 8
и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредбата за поставяне
на временни п ремес т ваем и съоръжени я на
територията на община Струмяни, приета от
Общинския съвет – гр. Струмяни, е образувано
адм. дело № 613/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.10.2017 г. от 10,10 ч.
6753
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение с
нестопанска цел „Бургаска асоциация за външна
реклама“ против Наредба № 10 за ред и условия
за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната
дейност на територията на община Несебър,
приета с Решение № 476 от 19.12.2008 г., протокол
№ 13, изменена и допълнена с Решение № 735
от 30.09.2009 г., протокол № 21 на Общинския
съвет – гр. Несебър. По жалбата е образувано
адм. д. № 1872/2017 г., насрочено за 19.10.2017 г.
от 10 ч.
6745
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по представена Заповед № РД-0203-152 от 29.08.2017 г. на областния управител
на област Габрово, с която на основание чл. 32,
ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 ЗА и чл. 45,
ал. 4 ЗМСМА е оспорено Решение № 123 от
15.08.2017 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
с което общинският съвет изменя и допълва
Наредбата за опазване на обществения ред,
безопасността на движението и сигурността на
гражданите на територията на община Трявна
в частта по чл. 31, ал. 3, чл. 32, 33, 34 и 35 от
същата с искане за отмяна, алтернативно прогласяване на нищожност, е образувано адм.д.
№ 255/2017 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 31.10.2017 г. от 10 ч.
6713
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Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по представена Заповед № РД-0203-152 от 29.08.2017 г. на областния управител
на област Габрово, с която на основание чл. 32,
ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 ЗА и чл. 45,
ал. 4 ЗМСМА е оспорено Решение № 125 от
15.08.2017 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
с което общинският съвет изменя и допълва
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Трявна в частта по чл. 45, ал. 1, т. 51
от същата с искане за отмяна, алтернативно
прогласяване на нищожност, е образувано адм.д.
№ 256/2017 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 31.10.2017 г. от 10,30 ч.
6714
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 58, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Кърджали, приета
с Решение № 71 от 20.03.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали, по което е образувано
адм. дело № 218/2017 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 11.10.2017 г. от 10 ч.
6716
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 353/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу Наредбата за рекламната
и информационната дейност в Община Монтана,
приета с Решение № 148 от протокол № 23 от
14.11.1996 г., както и срещу чл. 5, т. 6 от Наредбата за рекламната и информационната дейност
в Община Монтана, приета с Решение № 148 от
протокол № 23 от 14.11.1996 г. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 353/2017 г. е насрочено за 27.10.2017 г. от 10 ч.
6676
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 Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подадена против разпоредбите на чл. 54 от Наредбата за реда за
придобиване, разпореж дане и у правление с
общинско имущество на Община Велинград,
приета с Решение № 383 от 20.12.2008 г. По оспорването е образувано адм. д. № 664/2017 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик.
6707
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, против разпоредбата на
чл. 45, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване
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право на собственост и на ограничени вещни
права, за предоставяне на управление, под наем
и за разпореждане с имоти и вещи – собственост
на Община Пазарджик, и правомощията на кмета
на общината и на кметовете на кметства, приета
с Решение № 188 от 30.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик. По протеста е образувано
адм. д. № 668 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
6708
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, против разпоредбата на
чл. 45 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Стрелча, приета с Решение № 149 от
27.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча.
По протеста е образувано адм. д. № 674 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.
6709
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев, подаден против разпоредбата на чл. 1,
ал. 2, чл. 9, ал. 7, чл. 13, ал. 6, т. 2, чл. 34 и 35
от Наредбата за собствеността, управлението,
ползва не т о, с т опа н исва не т о, изг ра ж да не т о,
поддържането и финансирането на общинската
пътна мрежа и улиците на територията на община
Пещера, приета с Решение № 264 от 30.01.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Пещера. По протеста
е образувано адм. д. № 681 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.
6710
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 Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, подадена против разпоредбите на чл. 38, ал. 9 от Наредбата за реда
за придобиване, разпореждане и управление с
общинско имущество на Община Велинград,
приета с Решение № 189 от 24.04.2008 г. По оспорването е образувано адм.д. № 691/2017 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик.
6711
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен,
срещу чл. 1, ал. 2, чл. 29, 30 и 31 от Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Пордим, приета с Решение № 230 от 18.11.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Пордим, по който е
образувано адм. дело № 691/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
6661
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, против чл. 1,
ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 20, ал. 4, чл. 21, чл. 22,
ал. 2, чл. 24, ал. 2, чл. 25, 26, чл. 27, ал. 2, чл. 29,
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30, 31, 32, 61, 62 и 63 от Наредбата за управлението и стопанисването на общинските пътища
в община Гулянци, приета с Решение № 499 от
28.06.2013 г. от Общинския съвет – гр. Гулянци, с
искане за отмяна, по който е образувано адм. д.
№ 707 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Плевен.
6712
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Пловдив, на чл. 29,
ал. 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 4 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на община Садово, по
което е образувано адм. дело № 2322 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
ХІІІ състав. Ответник е Общинският съвет –
гр. Садово. Делото е насрочено за 13.10.2017 г.
от 9,30 ч.
6715
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменена разпоредбата на чл. 41 от Наредба
№ 2 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община Завет, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Завет, по който е образувано адм.д.
№ 143/2017 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 10.10.2017 г. от 10,30 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
6734
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Софийската градска прокуратура – М. Малинова,
срещу чл. 142, чл. 1463 и чл. 150 от Наредбата за
организация на движението на територията на
Столичната община, приета с Решение № 332 по
протокол № 48 от 19.05.2005 г.; посл. изм. и доп. с
Решение № 521 по протокол № 48 от 26.09.2013 г.,
в частта им за санкциите поради несъответствие
със законови разпоредби, по което е образувано
административно дело № 8523/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – София-град, ХХ
тричленен състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 3.11.2017 г. от
10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
6659
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и състав, на основание ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 43 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на Общинския съвет – с. Горна Малина,
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е образувано адм. дело № 835/2017 г. по описа
на съда, което ще бъде разгледано в съдебно
заседание на 15.11.2017 г. от 10 ч.
6746
Благоевградският районен съд съобщава на
Ангелос Джорджис, роден на 1.12.1972 г., гражданин на Република Гърция, без постоянен и
настоящ адрес в Република България, да се яви
в съда като ответник по гр. д. № 1719/2017 г.,
заведено от Катя Христова Стойчева с постоянен
адрес Благоевград, ул. Прилеп № 11, с правно
основание чл. 143 СК за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с копие от исковата
молба и доказателствата към нея в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда за получаване на съдебните книжа,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
6663
Софи йск и я т г ра дск и с ъд, I г ра ж да нско
о т делен ие, 13 с ъ с та в, на основа н ие ч л. 2 8
ЗОП Д Н П И у ведом я ва , че и ма о бра з у ва но
гр.д. № 2185/2016 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на неза кон но п ри доби т о и м у щес т во срещ у
Златомир Иванов Иванов, Калина Тодорова
Иванова, „Глобъл Лизинг Консулт енд Практис“ – ЕООД, София, ЕИК 130021866, „В ИСИЕ
И“ – ЕООД, София, ЕИК 130843609, и „ГАНЕША
2012“ – ЕООД, София, ЕИК 202381046, София,
за отнемане на имущество на обща стойност
2 001 224 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. От Златомир Иванов Иванов:
на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в общ размер 786,20 лв., представл яваща касови вноск и по банкова смет ка
№ 92003111029307;
– сумата в общ размер 9573,58 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка с
IBAN BG28UBBS92001410209308;
на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 25 000 лв., представляваща равностойността на отчуждените 2500 броя
ак ции от капита ла на „Елект ра 999“ – А Д,
ЕИК 121575592;
– сумата в размер 1250 лв., представляваща
равностойността на закупените 125 дружествени дяла на 29.04.2003 г. от капитала на „Интел
груп“ – ООД, ЕИК 130027577;
– сумата в размер 1350 лв., представляваща
вноска за допълване на капитала на „Електра
999“ – А Д, ЕИК 121575592;
на основание чл. 8 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените 50 дружествени дяла от капитала на „Голд груп“ – ЕООД,
ЕИК 130753873.
2. От Калина Тодорова Иванова:
на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойността на 5 дружествени дяла от капитала на „Ганеша 2012“ – ЕООД, ЕИК 202381046;
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– сумата в размер 600 лв., представляваща
равностойността на 60 дружествени дяла от капитала на „Арт Джим“ – ООД, ЕИК 203208752;
на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
– сумата общо в размер 32 205,26 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка
№ 1046859416, внесени от Калина Иванова.
3. От Златомир Иванов Иванов и Калина
Тодорова Иванова на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (oтм.):
– сумата в размер 50 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил
марка и модел „Мерцедес С500“, peг. № С 5555
K B, ра ма № W DB22 01751 A039 050, д ви гат ел
№ 11396030081224, цвят сив, дата на регистрация
30.04.2002 г., придобит на 18.04.2002 г. с договор за покупко-продажба на МПС за сумата
1500 лв., продаден на 4.06.2002 г.;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил марка и модел „Смарт МЦ“, peг. № С 4993
ВТ, рама № WME01MC01YH099761, двигател
№ 61326000204129, цвят черен, придобит с договор за покупко-продажба на МПС на 6.06.2002 г.
за сумата 1000 лв., продаден с договор за пок у пко-прода жба на МПС на 25.07.2002 г. за
сумата 1000 лв.
Съгласно определение от 7.07.2017 г. по гp.
дело № 12185/2016 г. по описа на СГС, I ГО,
13 състав, съдът оп редел я дву месечен срок
считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети
заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 12185/2016 г. по описа на
СГС, I ГО, 13 състав, се насрочва за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.04.2018 г. от
11 ч., за която дата страните да се призоват.
6670

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
12. – Управителният съвет на Асоциация на
геодезическите фирми в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на асоциацията на 15.10.2017 г. в
11 ч. на адрес Хисаря – „Аугуста Спа Хотел
Хисаря“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния
период; 2. отчетен доклад за дейността на КС
на АГФ за отчетния период; 3. приемане на
отчетните доклади на УС и КС; 4. приемане на
бюджета на асоциацията за 2018 г.; 5. промени
в устава на Асоциацията на геодезическите
фирми; 6. освобождаване на председателя и
на членовете на УС и КС на АГФ; 7. избор на
председател и членове на ръководните органи
на АГФ; 8. разни. При липсата на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6719
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257. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.10.2017 г. в 11 ч.
в София, ул. Пирин № 50, при следния дневен
ред: 1. кратък анализ и акценти в дейността на
МИСС; 2. приемане на отчет и доклад на управителния съвет за дейността на сдружението
през изтеклия период 2015 – 2017 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на
сдружението за 2015 – 2016 г.; освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет на
сдружението за дейността им през 2015 – 2016 г.;
4. обсъждане на програмата за работа на сдружението за 2017 – 2018 г.; 5. обсъждане и вземане
на решение за промяна в управителния съвет
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6665
1. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Българска академия на потребителите“ – София, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 13, ал. 1 – 4 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
20.10.2017 г. в 13 ч. в София, ул. Стефан Стамболов
№ 35а, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието; 2. избор и представяне
на председателя на събранието; 3. прекратяване
на Национално сдружение „Българска академия
на потребителите“ по решение на върховния му
орган – общото събрание. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
6678
3. – Управителният съвет на Национално
сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите – София, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 и чл. 13, ал. 1 – 4 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 20.10.2017 г. в 13 ч. в София,
ул. Стефан Стамболов № 35а, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. избор и представяне на председателя
на събранието; 3. прекратяване на Национално
сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите по решение на върховния му
орган – общото събрание. Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
6679
29. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на сдруженията за учителска взаимопомощ“ (БАСУВ) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 22.10.2017 г.
в 9,30 ч. в Пловдив, хотел „Рамада Пловдив
Тримонциум“ – зала „Тракия“, общо събрание
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на БАСУВ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на БАСУВ за 2017 г.; 2.
промени в устава на БАСУВ; 3. избор на председател; 4. разни.
6677
24. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели
и почетни членове на академията да присъстват
на общо събрание на БАНИ на 28.10.2017 г. в
9 ч. в зала „София“ на Българския червен кръст,
бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния
дневен ред: 1. церемония по връчване на дипломи на новите членове; 2. текуща информация за
изпълнението на плана на БАНИ; 3. връчване
на награди на членове на БАНИ; 4. връчване
на плакети на юбилярите; 5. предложение за
промяна в Правилника за приложение на устава
на БАНИ. В случай че няма кворум, събранието
ще се проведе с един час по-късно от обявения.
6694
1. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС от 28.08.2017 г.
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
1.11.2017 г. в 17,30 ч. в 277-а аудитория (северно
крило) на ректората на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане
на финансовия отчет; 3. приемане на плана и
бюджета на сдружението за следващата година;
4. избор на ръководни органи на БАИ; 5. разни.
6627
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.11.2017 г. в 17 ч.
в София, ул. Димитър Моллов № 1, УМБАЛ
„Света Анна“ – София, в конферентния център
на болницата при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2017 г.; 2. годишен
финансов отчет за 2017 г.; 3. организационни
въпроси, разни. Материалите са на разположение в седалището на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6697
4. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за одит и контрол на информационни
системи – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
23.11.2017 г. в 18 ч. в София, бул. Витоша № 106,
хотел „Централ Парк“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на управителния
съвет и на финансовия отчет на сдружението; 2.
промени в устава на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6737
2. – Управителният съвет на Спортен клуб
по водна топка „Нептун – Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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31.10.2017 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Стефан Караджа № 8, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове в сдружението; 2. приемане на
годишните финансови отчети на сдружението
за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.,
2014 г., 2015 г. и 2016 г., 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. освобождаване на членовете
на УС и избор на нов състав на УС; 5. промяна
на адреса на управление на сдружението; 6. други. Писмените материали, свързани с дневния
ред на събранието, ще бъдат предоставени на
разположение на членовете на сдружението от
1.09.2017 г. до 30.10.2017 г. включително в седалището на сдружението.
6736
1. – Управителният съвет на СК „Перун“ –
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 15.11.2017 г. в 19 ч.
във физкултурния салон на ОУ „Добри Чинтулов“
при следния дневен ред: 1. избор на комисия
по преброяването; 2. избор на протоколчик на
събранието; 3. отчетен доклад на председателя
за дейността на клуба през отчетния период;
4. отчетен доклад на ревизионната комисия за
финансовите разходи на клуба; 5. изказвания
по докладите; 6. приемане на нови членове;
7. избор на председател и зам.-председател на
клуба; 8. избор на управителен съвет; 9. избор
на ревизионна комисия; 10. разни.
6602
1. – Управителният съвет на сдружение „Младежи, образование и общество“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 15.11.2017 г. в 10 ч.
в офиса на сдружение „Младежи, образование
и общество“ в Горна Оряховица, ул. Теменуга
№ 4, вх. Б, ет. 4, ап. 10, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружение „Младежи,
образование и общество“ за 2016 г.; 2. промени
в устава на сдружение „Младежи, образование
и общество“; 3. избор на управителен съвет; 4.
приемане на ново лого на сдружение „Младежи,
образование и общество“; 5. други. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
в управлението на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6738
14. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Надежда 7“ – Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.10.2017 г. в 10 ч. на адреса на управление
на СОПД „Надежда 7“ – Добрич, ул. Oп. Кузман
Христов № 3А, при следния дневен ред: 1. отчет за
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дейността на СОПД „Надежда 7“ за 2016 г.; 2.
приемане на нови членове на общото събрание;
3. изключване на членове на общото събрание;
4. промяна в състава на управителния съвет на
СОПД „Надежда 7“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6653
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Арда“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.10.2017 в 18 ч. в
Кърджали, сградата на „Бизнесинкубатор“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
на председателя на сдружението и членовете на
управителния съвет; 3. определяне на броя на
членовете на управителния съвет, избиране на
нов председател и нови членове на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 19 ч. при същия дневен ред.
6651
5. – Управителният съвет на рибарско сдружение „Нептун – Поморие“ на основание чл. 23 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.10.2017 г. в 17 ч. на адреса
на сдружението – Поморие, ул. Княз Борис I
№ 55, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението; 2. изменение
и допълване на устава на основание чл. 22 във
връзка с чл. 24 и 25; 3. текущи.
6729
Бойко Кирилов Дойчинов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„МИЛА“, с адрес на управление София, п.к. 1142,
ул. Любен Каравелов № 22, ет. 1, ап. 3 (адвокатска
кантора), БУЛСТАТ 176458898, в ликвидация по
ф.д. № 881/2012 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да предявят вземанията си.
6718
Л юбк а И в а нов а Ст а н ков а – л и к ви дат ор
на сдружение с нестопанска цел „Инициатива
за регионално развитие“ – в ликвидаци я по
ф. д. № 1190/2000 г. по описа на СОС, БУЛСТАТ
130446066, със седалище и адрес на управление
гр. Костенец, ул. Борова гора № 8, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“
на адреса по седалището на сдружението.
6721
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