
 

 

 

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р 
на издадените актове за административни нарушения 

учебна 2018 / 2019 година 

 

№ по 

ред 

 

№  на   АКТ / от 

….. 

 

Съставен срещу 

лицето 

нарушение забележка 

1 2 3 4 5 

2018 / 2019 учебна година 
 

36. 

 

Акт № 36 от 

20 ноември 2018 

година 

 

Емилия Иванова 

 

гр.Костенец 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/Николай Иванов- 

 І клас при  

ОУ”Св.св. Кирил и Методий” 

гр.Костенец 

Актът е съставен в 

присъствие на 

двама свидетели, 
поради отказ на 

родителя да се яви в 

законоустановения 
срок, посочен в 

подписаната покана 

за съставяне на акт 

за административно 
нарушение 

 

 

37. 

 

 

Акт № 37 от 

06 декември  

2018 година 

 

 

Георги  Георгиев 

 

с.Костенец 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/ Венелин Георгиев Георгиев -

VІ клас при 

ОУ” Константин Костенечки” 

с.Костенец / 

Актът е съставен в 
присъствие на 

двама свидетели, 

поради отказ на 
родителя да се яви в 

законоустановения 

срок, посочен в 
подписаната покана  

за съставяне на акт 

за административно 

нарушение 

 

 

38. 

 

 

Акт № 38 от 

06 декември  

2018 година 

 

 

Петър   Димитров 

 

с.Костенец 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/ Трайко Димитров - VІ клас 

при 

ОУ” Константин Костенечки” 

с.Костенец / 

 

Актът е съставен в 

присъствие на 
двама свидетели, 

поради отказ на 

родителя да се яви в 
законоустановения 

срок, посочен в 

подписаната покана 
за съставяне на акт 

за административно 

нарушение 



 

39. 

 

 

Акт № 39 от 

06 декември  

2018 година 

 

 

Йордан  Георгиев 

 

с.Костенец 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/Николай  Георгиев- VІІ клас 

при 

ОУ” Константин Костенечки” 

с.Костенец / 

 

Актът е съставен в 
присъствие на 

двама свидетели, 

поради отказ на 
родителя да се яви в 

законоустановения 

срок, посочен в 

подписаната покана  
за съставяне на акт 

за административно 

нарушение 

 

 

40. 

 

Акт № 40 от 

19 декември  

2018 година 

 

 

 

Васил    Маринов 

 

с.Костенец 

 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/ Елена  Георгиева - VІ клас 

при 

ОУ” Константин Костенечки” 

с.Костенец / 

 

 

Актът е съставен в 
присъствие на 

двама свидетели, 

поради отказ на 
родителя да се яви в 

законоустановения 

срок, посочен в 

подписаната покана  
за съставяне на акт 

за административно 

нарушение 
 

 

41 

 

Акт № 41 от 

17 януари 

2019 година 

 

 

Гето  Лаков 

 

с.Костенец 

 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/ Алекс Лаков, 

VІ-а  клас при 

ОУ” Константин Костенечки” 

с.Костенец / 

 

 

Актът е съставен в 
присъствие на 

двама свидетели, 

поради отказ на 
родителя да се яви в 

законоустановения 

срок, посочен в 

подписаната покана 
за съставяне на акт 

за административно 

нарушение 
 

 

42. 

 

Акт № 42 от 

18 февруари 

2019 година 

 

 

Албена  Илиева 

 

с.Горна Василица 

 

Родител, който не е осигурил 

присъствие на детето си, 

подлежащо на задължително 

училищно образование 

записано в дневна форма на 

обучение 

/ Цветелина  Илиева, 

VІ-а  клас при 

ОУ” Христо Смирненски” 

гр.Момин проход / 

 

 

Актът е съставен на 
майката - 

/подписан от 

майката/ 

 


