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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство,
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат
условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство,
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм.
(2) Постановлението се прилага от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които
не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки.
(3) С постановлението се цели осигуряване
на ефективност, ефикасност и икономичност
при разходването на средствата по ал. 1.
(4) Определянето на изпълнител по реда
на чл. 7, т. 1 се осъществява при спазването
на следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация.
Чл. 2. (1) Обекти на регулиране от постановлението са:
1. строителството, включително отделни
строително-монтажни работи;
2. предоставянето на услуги;
3. доставките на стоки.
(2) При доставки на машини и съоръжения
към доставката по ал. 1, т. 3 се включват и
всички допълнителни дейности, свързани с

транспорта, монтажа, въвеждането в експлоатация на машини и съоръжения, както и
обучение на персонала за работа с доставеното
оборудване.
(3) Не са обект на регулиране от постановлението:
1. трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка
с проектното предложение и са станали част
от договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ;
2. наемните договори за сгради или други
недвижими имоти.
Чл. 3. Условията и редът, предвидени в
постановлението, се прилагат, когато размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова
помощ е по-голям от 50 на сто от общата
сума на одобрения проект.
Чл. 4. Субекти на възлагането по реда на
постановлението са бенефициентите, кандидатите за изпълнители и изпълнителите.
Чл. 5. Кандидат за изпълнител по смисъла на постановлението може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения.
Чл. 6. Изпълнител по смисъла на постановлението е кандидат, с когото бенефициентът
е сключил договор за изпълнение.
Чл. 7. Определянето на изпълнител се
извършва чрез:
1. избор с публична покана;
2. избор без провеждане на процедура.
Чл. 8. (1) Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти
имат всички заинтересовани лица.
(2) Изборът с публична покана се провежда, когато:
1. предвидената стойност за строителство,
в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност
е равна или по-висока от 60 000 лв.;
2. предвидената стойност за доставки или
услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на
бенефициента, без данък върху добавената
стойност е равна или по-висока от 20 000 лв.
Чл. 9. (1) Бенефициентите не провеждат
процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство,
доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането от
страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е по-ниска от стойностите
по чл. 8, ал. 2.

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

(2) В случаите по ал. 1 бенефициентът
оповестява публично съобщение за ценови
предложения по реда на чл. 11, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 1 при определяне
на изпълнител за доставки или услуги бенефициентите може да не сключват писмен
договор и да докажат извършените разходи с
първични платежни документи.
Чл. 10. (1) Не се допуска разделяне на
предмета на поръчката с цел заобикаляне
прилагането на процедурата по чл. 7, т. 1.
(2) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над
една година може да бъде проведена и повече
от една процедура с един и същи предмет за
всяка година от периода за изпълнение на
проекта. Видът на тези процедури се определя
с оглед предвидената стойност, включително
съфинансирането от страна на бенефициента,
за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта.
Чл. 11. (1) В случаите по чл. 7, т. 1 бенефициентът одобрява покана, която съдържа
най-малко следната информация:
1. данни за бенефициента – наименование,
телефон, факс, адрес за кореспонденция и
лице за контакт;
2. обект на процедурата за определяне на
изпълнител;
3. описание на предмета на процедурата, а
когато е приложимо – и количество или обем;
4. изискванията за изпълнение на услугата,
доставката или строителството;
5. техническите спецификации, ако има
такива;
6. изисквания към кандидатите – в случай
че е приложимо;
7. изискванията към офертите;
8. проект на договор;
9. критерия за възлагане съгласно чл. 14,
а л. 1, а когат о избор ът се извърш ва по
критерий „икономически най-изгодна оферта“ – показателите, относителната им тежест
и методиката за определяне на комплексната
оценка на офертата;
10. място, дата и час, до който могат да се
подават оферти.
(2) Бенефициентът предоставя поканата
по ал. 1 на съответния управляващ орган/
програмен оператор за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от
Европейския съюз/интернет страницата на
съответния програмен оператор. Едновременно с предоставянето на поканата за публикуване бенефициентът я публикува и на своята
интернет страница при наличие на такава.
(3) Бенефициентът може да публикува
съобщение за поканата и в национални ежедневници, както и да я изпрати до избрани
от него лица, без да променя определените
в публикуваната покана условия за участие.
(4) Срокът за публичния достъп до поканата по ал. 1 не може да е по-кратък от 7
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дни, като определеният срок следва да бъде
съобразен със сложността на подготовката на
оферта от страна на кандидатите.
(5) Срокът по ал. 1, т. 10 не може да бъде
по-кратък от срока за публичен достъп до
поканата.
(6) При промяна на първоначалните условия
бенефициентът е длъжен отново да приложи
реда за събиране на оферти по ал. 1 – 5.
Чл. 12. При строителство, доставки и услуги
на стойност, равна или по-висока от стойностите по чл. 8, ал. 2, бенефициентът може да
отправи мотивирано искане да не провежда
процедурата по чл. 7, т. 1 до съответния управляващ орган/програмен оператор в случаите,
когато е невъзможно да бъде извършен избор
на друго лице за изпълнител, без да бъдат
нарушени авторски или други права на интелектуална собственост, или изключителни
права, придобити по силата на закон или на
административен акт.
Чл. 13. (1) Бенефициентите не могат да
включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в
процедурата.
(2) Бенефициентите не могат да включват
в поканата информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител
или тип чрез описание, посочване на лого
или наименование.
(3) В случаите, когато предвид спецификата
на предмета е обективно невъзможно да се
спазят условията по ал. 2, след посочването
на марката, източника, патента, процеса,
производителя или типа задължително се
добавят думите „или еквивалентно“.
Чл. 14. (1) При провеждане на процедура с
публична покана бенефициентът прилага един
от следните критерии за оценка на офертите:
1. най-ниска предложена цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(2) В случай че в поканата са включени
изисквания за икономическото и финансовото
състояние на кандидатите за изпълнители, бенефициентът може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения/препоръки, издадени от
банки;
2. годишния финансов отчет или някоя от
съставните му части, освен ако е публикуван
в публичен регистър и кандидатът е посочил
информация за органа, който поддържа този
регистър;
3. информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството,
които са предмет на процедурата, през последните 3 години в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си.
(3) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите документи,
той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ,
който бенефициентът приеме за подходящ.
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(4) В случай че в поканата са включени
изисквания за техническите възможности и/
или квалификацията на кандидатите, бенефициентът може в зависимост от характера,
количеството и обекта на процедурата да
изиска от тях да представят един или няколко
от следните документи:
1. списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните
3 години, в зависимост от датата, на която
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите
и получателите, придружен от препоръки за
добро изпълнение;
2. списък на договорите за строителство,
изпълнени през последните 5 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение
за най-ва ж ните ст роителни обек ти; тези
препоръки посочват стойността, датата и
мястото на строителството, както и дали то
е изпълнено професионално и в съответствие
с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за
осигуряване на качеството и оборудването за
изпитване и изследване;
4. списък на техническите лица, включително на техническите лица, отговарящи за
контрола на качеството;
5. образци, описание и/или фотографски
снимки на стоките, които ще се доставят,
чиято автентичност трябва да бъде доказана,
ако бенефициентът изисква това;
6. сертификати, издадени от акредитирани
институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието
на стоките със съответните спецификации
или стандарти;
7. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството,
както и на доставката, когато тя включва
услуги и/или подготовката и въвеждането на
обекта в експлоатация;
8. декларация за средния годишен брой
на работниците и служителите и за броя на
ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или е започнал
дейността си;
9. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът, при процедури
за строителство и услуги;
10. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
извършване на строителството;
11. при процедури за строителство и услуги – описание на мерките за опазване на
околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнението, ако бенефициентът е
предвидил такива в поканата за участие;
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12. лицензи или други документи за извършване на съответните дейности и услуги
в предвидените в законодателството случаи;
13. други документи по преценка на бенефициента.
(5) Изискванията за икономическото и
финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите, които се определят от бенефициента, трябва
да са съобразени със стойността и предмета
на възлагане, както и с обема и сложността
на дейностите, които ще се извършват.
(6) При залагане на изисквания по ал. 2,
т. 3 изискуемият оборот, който се отнася до
предмета на поръчката, не може да надвишава
повече от три пъти прогнозната стойност на
процедурата или на съответната обособена
позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.
(7) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, бенефициентът не може да включва като показатели за
оценка на офертата минимални изисквания
за икономическо и финансово състояние,
професионална квалификация и технически
възможности на кандидатите, както и минимални технически параметри.
(8) Когато критерият за определяне на
изпълнител е „икономически най-изгодна
оферта“, методиката за определяне на комплексната оценка трябва да съдържа точни
указания за определяне на оценката по всеки
показател, включително за относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки от
показателите за определяне на икономически
най-изгодната оферта.
Чл. 15. (1) Офертата по чл. 8, ал. 1 трябва
да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата;
2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 4;
3. ценово предложение за всяка позиция
поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват
при изпълнението на поръчката, и дела на
тяхното участие, ако кандидатът предвижда
подизпълнители;
6. декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1;
7. други документи, в случай че са предвидени в поканата по чл. 11, ал. 1.
(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. При приемане на офертата
на приносителя се издава документ.
(3) Кандидатът в процедурата има право
да представи само една оферта.
(4) Лице, което е дало съгласие и фигурира
като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна
оферта.
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Чл. 16. (1) Заинтересованите лица могат да
поискат писмено от бенефициента разяснения
по публичната покана в срок до 4 дни преди
изтичането на срока за подаване на офертите.
(2) Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган/програмен оператор
за публикуване на Единния информационен
портал за фондовете от Европейския съюз/
интернет страницата на съответния програмен оператор и се публикуват на интернет
страницата на бенефициента, при наличие на
такава, в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1
стават неразделна част от публичната покана.
Чл. 17. (1) Получаването, разглеждането и
оценката на офертите в процедурата по чл. 7,
т. 1 се извършва от нечетен брой оценители,
определени от бенефициента.
(2) Бенефициентът определя и резервен
оценител, който да участва в получаването,
разглеждането и оценката на офертите, в случай
че някой от определените оценители не е в
състояние да изпълнява задълженията си или
възникне някое от обстоятелствата по ал. 3.
(3) Оценителите и резервният оценител по
смисъла на постановлението не трябва да са
свързани лица по смисъла на Търговския закон
с кандидат в процедурата или с посочените
от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи.
(4) Оценителите и резервният оценител
са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата,
които са им станали известни при или по
повод на работата им.
(5) Оценителите подписват декларации
за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3
и 4, незабавно след като научат имената на
кандидатите в процедура за определяне на
изпълнител, както и при промяна на някое от
обстоятелствата по ал. 3 в хода на провеждане
на процедурата.
Чл. 18. (1) Бенефициентът е длъжен да
уведоми управляващия орган/програмния
оператор на съответната програма за датата,
часа и мястото на отваряне на офертите найкъсно 3 дни преди посочената дата.
(2) Бенефициентът може по всяко време
да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и
представените към нея документи, както и
да изисква писмено представяне в определен
срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
(3) Бенефициент ът писмено у ведом ява
кандидатите за липсващи документи или за
констатираните нередовности, посочва точно
вида на документа или документите, които
следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е
еднакъв за всички участници.
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(4) Оценителите предлагат за отстраняване
от участие в процедурата:
1. кандидат, който е представил оферта,
която не отговаря на изискванията на чл. 15 и
на условията на публичната покана, посочени
от бенефициента;
2. кандидат, за когото са налице обстоятелства по чл. 22, ал. 1;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово
състояние, професионална квалификация и
технически възможности;
4. кандидат, който не е представил в срок
изисканите по реда на ал. 3 документи или
представените документи не отговарят на
предварително обявените условия.
(5) Оценителите по чл. 17, ал. 1 съставят протокол за резултатите от работата
си, който се представя на бенефициента за
утвърждаване.
(6) След утвърждаване на протокола бенефициентът писмено уведомява всички кандидати
и управляващия орган/програмния оператор
на съответната програма за извършеното
класиране.
(7) В срок 5 работни дни от получаване
на уведомлението по ал. 6 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола
или копие от него. Бенефициентът е длъжен
в 7-дневен срок от получаване на писменото
искане да му осигури достъп до протокола
или копие от него.
Чл. 19. (1) Процедурата за определяне на
изпълнител се прекратява, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма
допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. всички класирани кандидати, чиито
оферти не надвишават финансовия ресурс,
който може да бъде осигурен от бенефициента,
последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти надвишават финансовия
ресурс, който бенефициентът може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията,
при които е обявена процедурата.
(2) Процедурата за определяне на изпълнител може да бъде прекратена, когато е
постъпила само една оферта или само една
оферта отговаря на предварително обявените
от бенефициента условия.
(3) Бенефициентът е длъжен в 3-дневен
срок от прекратяването на процедурата да
уведоми за това кандидатите и управляващия
орган/програмния оператор на съответната
програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.
Чл. 20. (1) Бенефициентът сключва писмен договор за изпълнение с определения за
изпълнител кандидат, който включва всички
предложения от неговата оферта.
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(2) Договор за изпълнение може да бъде
изменен или допълнен само след писмено съгласуване със съответния управляващ орган/
програмен оператор на програмата, предоставил безвъзмездната финансова помощ.
(3) Договор за изпълнение по изключение
може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване по реда на ал. 2 в следните
случаи:
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
а) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на договор за строителство или услуга,
когато това е в интерес на бенефициента и
не води до увеличаване стойността на договора, или
в) намаляване на общата стойност на договора в интерес на бенефициента поради намаляване на договорените цени или договорените
количества или отпадане на дейности, или
2. при изменение на държавно регулирани
цени, когато основен предмет на договора
е дейност, чиято цена е обект на държавно
регулиране, и срокът му на изпълнение е над
12 месеца – до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило
като резултат от изменението на държавно
регулираната цена, или
3. когато се налага увеличение в цената
поради приемането на нормативен акт – до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно
са изпълнени следните условия:
а) прекъсване в доставката или услугата
би довело до съществени затруднения за бенефициента;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца.
(4) За всички неуредени въпроси във връзка
със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за изпълнение се прилагат
разпоредбите на Търговския закон и на Закона
за задълженията и договорите.
Чл. 21. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на
изпълнител, който:
1. не отговаря на изискванията на чл. 22,
ал. 1;
2. откаже да сключи договора;
3. при подписване на договора не предо
стави изискуемата гаранция за изпълнение,
ако такава се предвижда;
4. не представи някой от документите по
чл. 22, ал. 2, т. 2.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 2 се
счита и неявяването на спечелилия кандидат
в посочения от бенефициента срок.
(3) В случаите на ал. 1 бенефициентът може
да избере следващия в класирането кандидат
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или да прекрати процедурата за определяне
на изпълнител.
Чл. 22. (1) Бенефициентът не ск лючва
договор с кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за
някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се
намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е
установено или регистрирано.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се
доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата – с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от компетентен
орган, или със заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен регистър,
или еквивалентен документ от съдебен или
административен орган от държавата, в която
е установен.
(3) Когато в съответната чужда държава не
се издават документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по ал. 1, кандидатът
представя клетвена декларация, ако такава
декларация има правно значение според закона
на държавата, в която е установен.
(4) Когато кандидатите са юридически
лица, изискванията на ал. 1, т. 1 се прилагат
за лицата, които имат право да управляват
и/или да представляват кандидата.
(5) Когато кандидатът предвижда участието
на подизпълнители, изискванията на ал. 4 се
прилагат и за подизпълнителите.
(6) Договори не могат да се сключват с
кандидати, които са свързани лица по смисъла
на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон с бенефициента или с член
на неговия управителен или контролен орган.
Чл. 23. (1) Бенефициентът може да изиска от
кандидата в процедурата гаранция за участие,
като условията и сроковете за осовобождаването є се определят в публичната покана.
(2) Бенефициентът определя условията и
размера на гаранцията за участие в абсолютна
сума, но не повече от 1 на сто от прогнозната
стойност на процедурата.
Чл. 24. (1) Бенефициентът може да включи
в проекта на договор гаранции, осигуряващи
доброто му изпълнение.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се
определя като процент от стойността на договора, но не повече от 3 на сто.
(3) Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията за изпълнение
се уреждат с договора за изпълнение.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Безвъзмездна финансова помощ от
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство“ са средствата,
предоставени за изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство по силата на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Финансови я механизъм на Европейското
икономическо пространство между Република
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн
и Кралство Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които
заедно формират общия размер на ресурсите
за предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ на бенефициент, с цел подпомагане
постигането на определен резултат.
2. „Безвъзмездна финансова помощ от
Норвежкия финансов механизъм“ са средствата, предоставени за изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм по силата
на Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм между Република България и Кралство
Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират
общия размер на ресурсите за предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент, с цел подпомагане постигането
на определен резултат.
3. „Икономически най-изгодна оферта“ е
тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели
и тяхната тежест, пряко свързани с предмета
на процедурата за определяне на изпълнител,
по отношение на качество, цена, технически
преимущества, естетически и функционални
характеристики, характеристики, свързани с
опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа
помощ, срок за изпълнение и други.
4. „Процедура за определяне на изпълнител“ е система от свързани правила, при
спазването на които бенефициент се стреми
да избере изпълнител, с който да сключи договор, финансиран напълно или частично със
средства от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм.
5. „Строително-монтажни работи“ са видовете дейности, включени в раздел 45 на
Общия терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки (CPV2007).
6. „Разделяне на предмета на процедурата“
е налице, когато за изпълнение на сходни
дейности бенефициентът е използвал по-благоприятен режим за избор на изпълнител.
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7. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които
определят изискванията към характеристики
на материалите и стоките по такъв начин, че те
да отговарят на предвидената от бенефициента
или от кандидата за безвъзмездна финансова
помощ употреба. Тези характеристики трябва
да включват ниво на изпълнение съгласно
изискванията за опазване на околната среда,
проектиране, което да отговаря на всички
изисквания, включително достъп за лица с
увреж дания, и оценка на съответствието,
работни характеристики, безопасност или
размери, включително процедурите относно
осигуряването на качеството, терминология,
символи, изпитване и методи на изпитване,
опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране,
изпитване, строителен надзор и условия за
приемане на строителни работи и методи или
технологии на строителство и всички други
технически условия, които бенефициентът
или кандидатът за безвъзмездна финансова
помощ е в състояние да предпише по силата
на закон или на подзаконови нормативни
актове по отношение на завършен строеж и
материалите или частите, включени в него.
8. „Техническа спецификация за услуги
или стоки“ е спецификация в документ, с
която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на
качество, нива на опазване на околната среда,
проектиране, което да отговаря на всички
изисквания, включително достъп за лица
с увреждания, и оценка на съответствието,
процес или метод на производство, употреба,
безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се
продава, терминология, символи, изпитване и
методи на изпитване, опаковане, маркиране,
етикетиране, инструкции за експлоатация,
процедури за оценяване на съответствието.
9. „Обособена позиция“ е такава част от
предмета на процедурата, която, въпреки
че може да бъде самостоятелен предмет на
възлагане, е систематично свързана с другите
позиции от предмета на процедурата.
§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата
на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс,
като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва
да тече, и изтича в края на последния ден.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя и
министър на правосъдието, заместник министър-председателя и министър на вътрешните
работи, министъра на финансите, министъра
на икономиката и енергетиката, министъра на
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регионалното развитие, министъра на труда
и социалната политика, министъра на околната среда и водите, министъра на културата,
министъра на образованието и науката и
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури.
§ 4. Постановлението се прилага за определяне на изпълнител и от страна на бенефициенти
на безвъзмездна финансова помощ по програмите на Европейския съюз за териториално
сътрудничество, с изключение на програмите,
съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ – програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия,
България – Турция и България – Македония.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 4, т. 8 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
§ 6. Отменя се Постановление № 69 на
Министерския съвет от 2013 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ,
бр. 27 от 2013 г.; изм., бр. 65 от 2013 г.).
§ 7. Процедурите по Постановление № 69 на
Министерския съвет от 2013 г. за условията и
реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ
и бенефициенти на договорена безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната оперативна програма „Черноморски
басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ,
бр. 27 от 2013 г.; изм., бр. 65 от 2013 г.), обявени
преди влизането в сила на това постановление,
се довършват по досегашния ред.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3428
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за
морско дело и рибарство, за финансовата
рамка 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Чл. 1. Приема национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд
за регионално развитие (ЕФРР), Европейския
социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд
(КФ) и от Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР) на Европейския съюз, за
програмен период 2014 – 2020 г., както следва:
1. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
2. Оперативна програма „Региони в растеж“;
3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
4. Оперативна програма „Добро управление“;
5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
6. Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“;
7. Оперативна програма „Околна среда“;
8. Програма за морско дело и рибарство
2014 – 2020.
Чл. 2. Разходите, извършени по програмите по чл. 1, са допустими, когато отговарят
едновременно на следните изисквания:
1. да са за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния
управляващ орган и съгласно критериите за
избор на операции, одобрени от съответния
комитет за наблюдение;
2. да са извършени от допустими по съответния приоритет на програмите по чл. 1 бенефициенти или от техните партньори в случаите,
когато са допустими съгласно критериите за
избор на операции, одобрени от Комитета за
наблюдение на програмите по чл. 1;
3. категориите разходи да са включени в
договора или в заповедта за предоставяне на
финансова подкрепа;
4. изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или
строителство) в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 1
да е извършен в съответствие с действащото
национално и с европейското законодателство;
5. за тях да е налична адекватна одитна
следа, включително да са спазени разпоредбите
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за наличност на документите по чл. 140 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1303/2013“;
6. да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни
аналитични сметки или в отделна счетоводна
система;
7. да са извършени за съфинансирани
продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно предварително заложените в
договора или в заповедта за предоставяне на
финансова подкрепа изисквания;
8. в случаите, когато обект на финансиране
са мерки и операции, попадащи в обхвата на
правилата по държавните помощи, допустимостта на разходите е съобразена и с приложимите към помощта правила;
9. да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
№ 966/2012 на Европейск и я парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ,
L 298 от 26.10.2012 г.).
Чл. 3. В насоките за кандидатстване по
конкретните процедури при спазване на постановлението и на разпоредбите на приложимото
европейско законодателство се определят:
1. допустимите за операцията видове и
максимални размери разходи;
2. методът, приложим за определянето на
разходите за операцията, и условията за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
и възстановимата помощ, когато се прилагат
формите по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 4;
3. при операции, които генерират приходи – методът, по който нетните приходи се
приспадат от разходите за операцията;
4. специфични условия, на които да отговорят разходите, за да се третират като
допустими, в т.ч. условията операцията да се
счита осъществена извън програмния район.
Чл. 4. (1) Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициент
и са платени между 1 януари 2014 г. и 31
декември 2023 г.
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(2) Разходи, станали допустими в резултат
на изменение в програма, са допустими от
датата на подаване на искането за изменение
до Комисията или от датата на влизане в сила
на решението за изменение на програмата, в
случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
(3) Разходите по линия на Инициативата
за младежка заетост са допустими от 1 септември 2013 г.
(4) В случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3
действията, представляващи основание за
възстановяването на разходите, трябва да са
извършени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г., а за Инициативата за младежка
заетост – от 1 септември 2013 г.
(5) Не са допустими за финансиране операции, които са били физически завършени
или изцяло осъществени преди подаването
на заявление за финансиране по програмата
от страна на бенефициента до управляващия
орган, независимо дали всички свързани плащания са извършени от бенефициента, или не.
Чл. 5. (1) Допустими са разходите по операции, осъществени в програмния район на
програмите по чл. 1.
(2) При одобрение от управляващия орган
са допустими разходи и по операции, съфинансирани от ЕФРР и КФ, които се осъществяват
извън програмния район, но в границите на
Европейския съюз, при условие че е изпълнено
всяко от следните условия:
1. операцията е в полза на програмния
район;
2. общата сума, разпределена по програмата за операции извън програмния район, не
надвишава 15 на сто от подкрепата от ЕФРР
или КФ на ниво приоритет;
3. комитетът за наблюдение на съответната
програма е одобрил съответната операция
или съответните видове операции;
4. задълженията на органите по програмата
във връзка с управлението, контрола и одита
по отношение на операцията се изпълняват
от органите, които отговарят за програмата,
по която операцията получава финансова
подкрепа, или те сключват споразумения
с органите в района, в който се изпълнява
операцията.
(3) Допустими по ЕСФ са и разходи за
операции, които се осъществяват извън програмния район, но в границите на Европейския
съюз, при условие че е изпълнено всяко от
следните условия:
1. операцията е в полза на програмния
район;
2. задълженията на органите по оперативната програма във връзка с управлението,
контрола и одита на операцията се изпълняват от органите, отговорни за оперативната
програма, по линия на която се подкрепя
съответната операция, или те се споразумяват

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

с органите на държавата членка, в която се
изпълнява операцията, при положение че в
тази държава членка са изпълнени задълженията във връзка с управлението, контрола
и одита на операцията.
(4) В размер до 3 на сто от бюджета на
оперативна програма по ЕСФ или на частта
на ЕСФ от многофондова оперативна програма разходите, направени извън границите
на Европейския съюз, са допустими за участие от страна на ЕСФ, при условие че те се
отнасят до тематичните цели „Насърчаване
на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“ и
„Инвестиции в образованието, обучението,
вк лючително професионално обу чение за
придобиване на умения, и ученето през целия живот“ и при условие че комитетът за
наблюдение на съответната програма е дал
съгласието си за съответната операция или
за съответните видове операции.
(5) Могат да се правят и разходи извън
границите на Европейския съюз за операции,
свързани с дейности за оказване на техническа
помощ или популяризиране, съфинансирани
от ЕФРР и КФ, ако са изпълнени условията,
определени в ал. 2, т. 1 и 4.
Чл. 6. (1) Финансовата подкрепа се осигурява под формата на безвъзмездна финансова
помощ, награди, възстановима помощ и финансови инструменти или комбинация от тях.
(2) При комбиниране на формите на подкрепа по ал. 1 за една операция разходите
се считат за допустими, ако са извършени
в съответствие с правилата, приложими за
съответната форма на подкрепа.
(3) Когато финансовата подкрепа се предоставя чрез финансови инструменти и е
комбинирана в една операция с други форми
на подкрепа, пряко свързани с финансови
инструменти, насочени към същите крайни
получатели, включително техническа подкрепа, лихвени субсидии или субсидии за
гаранционни такси, към всички форми на
подкрепа в рамките на операцията се прилагат
разпоредбите, приложими към финансовите
инструменти.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ и възстановимата помощ може да бъдат
отпускани под формата на:
1. възстановяване на действително направени и платени допустими разходи заедно с
принос в натура и разходи за амортизация,
когато е приложимо;
2. стандартна таблица на разходите за
единица продукт;
3. еднократни суми, които не надхвърлят
левовата равностойност на 100 000 евро публичен принос;
4. финансиране с единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или
няколко определени категории разходи.
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(2) Когат о да дена опера ц и я и л и п ро ект – част от операция, се осъществява само
чрез възлагане на договори за строителство,
доставки или услуги, се прилага единствено
ал. 1, т. 1.
(3) Когато възлагането на договори в рамките на дадена операция или проект – част от
операция, е ограничено само до определени
категории разходи, могат да бъдат прилагани
всички възможности, посочени в ал. 1.
(4) Размерите на сумите, посочени в ал. 1,
т. 2 – 4, се определят по един от следните
начини:
1. използване на коректен, справедлив и
проверим метод на изчисление, основаващ
се на:
а) статистически данни или друга обективна
информация;
б) проверени данни за минали периоди за
отделните бенефициенти, или
в) прилагането на обичайните практики
за осчетоводяване на разходите на отделните
бенефициенти;
2. в съответствие с правилата за прилагането на съответни таблици за разходите за
единица продукт, еднократни суми и единни
ставки, прилагани в други политики на Европейския съюз за подобен тип операция и
бенефициент;
3. в съответствие с правилата за прилагането на съответни таблици за разходите за
единица продукт, еднократни суми и единни
ставки, прилагани в рамките на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
финансирани изцяло от държавата членка за
подобен тип операция и бенефициент;
4. прилагане на ставки, установени с Регламент (ЕС) № 1303/2013 или с правилата
за отделните фондове;
5. прилагане на специфични методи за определяне на сумите, установени в съответствие
с правилата за отделните фондове;
6. изчисляване на приложимата часова
ставка при определяне на разходите за персонал, свързани с изпълнението на дадена
операция, като годишните брутни разходи
за трудови възнаграждения в счетоводните
отчети за последната година се разделят на
1720 часа.
(5) Формите по ал. 1 могат да се комбинират само когато всяка една от тях обхваща
различна категория разходи или когато те се
използват за различни проекти, които са част
от една операция, или за последващи фази
на операция.
(6) При операции в изпълнение се допуска промяна в прилаганите форми по ал. 1,
т. 2 – 4. Промяната може да бъде приложена
само спрямо разходи, които още не са реално
извършени и платени. В тези случаи прилагането на съответната форма обхваща всички
одобрени в съответната процедура операции.
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Чл. 8. (1) При операции, съфинансирани
от ЕСФ, в допълнение към възможностите,
посочени в чл. 7, Комисията може да възстанови платените от управляващите органи
разходи въз основа на стандартни размери
на единичните разходи и еднократните суми,
одобрени от Комисията.
(2) При операции, съфинансирани от ЕСФ,
може да бъде използвана единна ставка в
размер 40 на сто от допустимите преки разходи за персонал за покриване на останалите
допустими разходи за дадена операция, без
да се изисква да се правят изчисления за определянето на приложимата ставка.
(3) При операции, съфинансирани от ЕСФ,
когато финансовата подкрепа за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ и на възстановима помощ не превишава левовата равно
стойност на 100 000 евро, сумите, посочени в
чл. 7, ал. 1, т. 2 – 4, могат да се определят за
всеки отделен случай и въз основа на проекта на бюджет, съгласуван предварително от
управляващия орган.
(4) Безвъзмездната финансова помощ и
възстановимата помощ при операции, съфинансирани от ЕСФ, при които финансовата
подкрепа не надвишава левовата равностойност на 50 000 евро, се предоставят под формата на стандартни таблици за разходите за
единица продукт или еднократни суми, или
единни ставки, с изключение на операциите,
които се ползват от подкрепа в рамките на
схема за държавна помощ. Когато се използва
финансиране с единни ставки, разделените по
категории разходи, използвани за изчисляване
на ставката, могат да бъдат възстановени в
съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 1.
Чл. 9. (1) При възстановяване на действително направени и платени допустими разходи
максималните размери за всеки отделен вид
разход се определят спрямо общите допустими разходи по операцията. В отделни случаи,
когато даден разход е пряко обвързан с друг
вид разход, като основа може да се използват
общите допустими разходи за съответния вид,
с който е обвързан.
(2) При възстановяване на действително
направени и платени допустими разходи се
определят следните максимални размери за
определени категории разходи:
1. разходи за организация и управление – до
10 на сто от общите допустими разходи по
операцията;
2. разходи за публичност и визуализаци я – до 2 на сто от общи те доп уст ими
разходи за операции, при които размерът на
финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на
сто от общите допустими разходи на всички
останали операции;
3. непредвидени разходи за строителномонтажни работи – до 10 на сто от общите
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допустими разходи за строително-монтажни
работи по операцията;
4. разходи за командировъчни пари – съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина или съответните
нормативни актове на друга държава – членка
на ЕС, в случаите, когато не е приложимо
българското законодателство.
Чл. 10. Когато изпълнението на операция
поражда непреки разходи, те могат да бъдат
изчислени като единна ставка по един от
следните начини:
1. единна ставка в размер до 25 на сто от
допустимите преки разходи, при условие че
ставката се изчислява въз основа на коректен,
справедлив и проверим метод на изчисление
или въз основа на метод, прилаган в рамките на национални схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за подобен
тип операция и бенефициент;
2. единна ставка в размер до 15 на сто от
допустимите преки разходи за персонал, без
да се изисква да се извършват изчисления за
определянето на приложимата ставка;
3. единна ставка, прилагана към допустимите преки разходи въз основа на съществуващите методи и съответстващите ставки,
приложими в политиките на Европейския
съюз за подобен тип операция и бенефициент.
Чл. 11. (1) Разходите за възнаграждения на
служителите за изпълнение на дейности във
връзка с подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола на оперативните програми
се считат за допустими за финансиране по
линия на техническа помощ за служителите
от управляващите органи, междинните звена, сертифициращия орган, одитния орган,
централното координационно звено и от централното звено за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС),
при условие че дейностите са определени в
длъжностните характеристики и/или в договорите за назначаване на служителите.
(2) В случаите, когато служители от звената
по ал. 1 съгласно длъжностната си характеристика изпълняват и други дейности извън
подготовката, управлението, координацията,
мониторинга, оценката, информацията и контрола на оперативните програми, разходите
за възнаграждения се считат за допустими за
финансиране по линия на техническа помощ
в размер на процентно съотношение на годишна база между изпълнените задължения
по оперативните програми, заложени в длъжностна характеристика, и общо изпълнените
задължения по длъжностна характеристика.
Чл. 12. (1) Разходите за възнаграждения
на служителите от централната и териториалната администрация на изпълнителната

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

власт във връзка с управление и изпълнение
на операции по оперативните програми са
допустими, при условие че:
1. в д л ъж нос т ната хара к т ерис т и ка на
служителя по служебно или трудово правоотношение е включено изпълнението на
дейности по управление и изпълнение на
операции, или
2. е налице сключен договор за услуга със
служителя за изпълнение на дейности по
управление и изпълнение на операции извън
установените му по служебно или трудово
правоотношение работно време и задължения.
(2) Размерът на часовата ставка на възнаграждение на служителя за изпълнението
на дейности по управление и изпълнение на
операции не превишава размера на възнаграждение на часова база, което лицето получава
за изпълнение на дейности по основното си
служебно или трудово правоотношение.
(3) Разходите за възнаграждения на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители във връзка с управление и
изпълнение на операции по оперативните
програми са допустими, при условие че е
сключен договор за услуга за изпълнение на
съответните дейности. Размерът на часовата
ставка на възнаграждението за изпълнението
на дейности по управление и изпълнение на
операции се определя като сума от размера
на брутното възнаграждение на часова база,
което лицето получава. Разходите за възнаграждения на преподаватели в Националния
институт по правосъдие се считат за допустими до размера, определен в специален акт.
Определените по този начин възнаграждения
трябва да са в съответствие с принципа на
доброто финансово управление.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 и ал. 3 не може да
отчитат повече от 80 часа месечно във връзка
с управлението и изпълнението на всички
проекти, в които участват.
(5) Не се изплаща възнаграждение за управление и изпълнение на проекти на служителите от управляващите органи, междинните
звена, сертифициращия орган, одитния орган,
централното координационно звено и от централното звено за координация в борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС),
когато посочените органи и звена са бенефициенти по оперативните програми.
Чл. 13. При предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и възстановима помощ
приносът в натура под формата на предоставяне на строителни работи, стоки, услуги,
зем я или друг недви ж им имот, за които
няма плащане в брой, подкрепено с фактури
или счетоводни документи с еквивалентна
доказателствена стойност, може да бъде допустим, при условие че е изпълнено всяко
от следните условия:
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1. приносът в натура се отнася за дейности и разходи, допустими за съответната
операция, и това е посочено в насоките за
кандидатстване;
2. публичната подкрепа, изплатена на операцията, която включва принос в натура, не
надвишава общата стойност на допустимите
разходи с изключение на приноса в натура
към момента на приключване на операцията;
3. стойността, приписана на приноса в
натура, не надхвърля обичайната пазарна
стойност;
4. стойността и предоставянето на приноса
в натура може да бъдат независимо оценени
и проверени;
5. стойността на земята или на друг недвижим имот се удостоверява от сертифициран
оценител или от съответно упълномощен
служебен орган и не надвишава границата,
определена в чл. 20, ал. 3;
6. в случай на принос в натура под формата
на безплатен труд стойността на този труд се
определя, като се вземе предвид провереното
отработено време и ставката за заплащане на
еквивалентен труд.
Чл. 14. При предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и на възстановима помощ
амортизационните разходи може да бъдат
считани за допустими, когато са изпълнени
следните условия:
1. разходът се отнася за дейности и разходи,
допустими за съответната операция, и това е
посочено в насоките за кандидатстване;
2. разходите са изчислени в съответствие
със Закона за корпоративното подоходно
облагане;
3. размерът на разходите е надлежно удостоверен с придружаваща документация, имаща равностойна доказателствена стойност на
фактури за допустими разходи – в случаите, в
които разходите се възстановяват по начина,
посочен в чл. 7, ал. 1, т. 1;
4. разходите се отнасят изключително за
периода на финансова подкрепа на операцията;
5. активите не са закупени дори частично
с безвъзмездна финансова помощ или възстановима помощ.
Чл. 15. (1) При приключването на дадена
програма допустимите разходи на финансовия
инструмент са общата реално изплатена сума
на приноса от програмата или в случаите на
гаранции – сумата, за която са поети задължения от финансовия инструмент в периода
на допустимост, при спазване изискванията
на чл. 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Недопустими са следните разходи по
отношение на финансовите инструменти:
1. приносът в натура, с изключение на приноса под формата на земя или друг недвижим
имот във връзка с инвестициите с цел подкрепа
на развитието на селските райони, градското
развитие или възстановяването на градската
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среда, когато земята или недвижимият имот
представляват част от инвестицията; приносът
под формата на земя или на друг недвижим
имот е допустим, при условие че са изпълнени
условията по чл. 13 и 20;
2. инвестиции, които са физически завършени или изцяло осъществени към датата на
решението за инвестиция;
3. такси за обслужване или част от тях,
начислени на краен получател.
(3) Данък върху добавената стойност не
п редставл ява доп уст им разход за да дена
операция, освен в случаите на данък върху
добавената стойност, който не е възстановим
съгласно националното законодателство. Начинът на отчитане на данък върху добавената
стойност на равнището на инвестициите, направени от крайните получатели, не се взема
предвид при определяне допустимостта на
разходите във връзка с финансовия инструмент. Когато финансовите инструменти се
съчетават с безвъзмездна финансова помощ,
по отношение на безвъзмездната финансова
помощ се прилагат разпоредбите на чл. 27,
ал. 1, т. 4.
(4) Подкрепените от финансов инструмент
от оперативните програми крайни получатели
също така може да получават помощ от друг
приоритет или програма на европейските
структурни и инвестиционни фондове или
от друг инструмент, подкрепен от бюджета
на Европейския съюз, в съответствие с приложимите правила на Европейския съюз за
държавната помощ. В такъв случай се поддържа отделна счетоводна отчетност за всеки
източник на помощ.
(5) Комбинацията от финансова подкрепа,
предоставяна чрез безвъзмездна финансова
помощ и финансови инструменти при спазване на приложимите правила на Европейския
съюз за държавната помощ, може да обхваща
същата разходна позиция, при условие че
сумата от всички форми на комбинирана
подкрепа не надхвърля общия размер на съответната разходна позиция. Безвъзмездните
средства не се използват за възстановяване на
финансова подкрепа, получена от финансови
инструменти. Финансовите инструменти не
се използват за предварително финансиране
на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 16. (1) Чрез ЕФРР, ЕСФ и КФ е допустимо съфинансирането на операции, които
генерират нетни приходи.
(2) Операциите, които генерират нетни
приходи, се делят на:
1. операции, които генерират нетни приходи
след тяхното завършване;
2. операции, които генерират нетни приходи
по време на тяхното изпълнение.
(3) С нетните приходи се намалява сумата
на финансиране от съответната оперативна
програма, като същите се приспадат от раз-
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мера на допустимите разходи по операцията.
Когато не всички инвестиционни разходи са
допустими за финансиране по оперативната
програма, нетните приходи се разпределят
пропорционално между допустимите и недопустимите части от инвестиционните разходи.
Чл. 17. (1) В случаите по чл. 16, ал. 2, т. 1
допустимите разходи за операцията се намаляват предварително при отчитане потенциала
на операцията да генерира нетни приходи през
определен референтен период, който обхваща
както периода на изпълнение на операцията,
така и периода след приключване на нейното
изпълнение.
(2) Потенциалните нетни приходи от операцията се определят предварително по един
от следните методи, избран от управляващия
орган за дадения сектор, подсектор или тип
операция:
1. прилагане на фиксиран процент за
нетните приходи за сектора или подсектора,
приложим за операцията, както е определено
в приложение V или в някой от делегираните
актове по чл. 61, ал. 2 – 4 на Регламент (ЕС)
1303/2013; при прилагането на този метод се
смята, че всички нетни приходи, генерирани
при изпълнението и след приключването на
операцията, са взети предвид чрез прилагането на фиксирания процент и следователно
те не се приспадат от допустимите разходи
за операцията впоследствие;
2. изчисляване на дисконтираните нетни
при ходи от операци ята при от читане на
подходящия референтен период за сектора
или подсектора, приложим за операцията,
обичайно очакваната рентабилност за съответната категория инвестиция, прилагането
на принципа „замърсителят плаща“ и ако е
необходимо, съображенията за справедливост, свързани с относителния просперитет
на съответната държава членка или регион.
(3) Като алтернатива на прилагането на
методите по ал. 2 максималният процент
на съфинансиране може да бъде намален в
момента на приемане на програма за даден
приоритет или мярка, съгласно която за всички операции, подкрепени по този приоритет
или мярка, може да се прилага единна ставка
в съответствие с ал. 2, т. 1; намалението е
не по-малко от сумата, получена, като се
умножи максималният процент на съфинансиране от Европейския съюз, приложим
съгласно правилата за отделните фондове,
по съответния фиксиран процент, посочен в
ал. 2, т. 1; при прилагането на този метод се
смята, че всички нетни приходи, генерирани
при изпълнението и след приключването на
операцията, са взети предвид чрез прилагането на намаления процент за съфинансиране и
следователно те не се приспадат впоследствие
от допустимите разходи за операциите.
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(4) Когато обективно не е възможно да
се определят предварително приходите въз
основа на някой от методите по ал. 2 и 3,
нетните приходи, генерирани в рамките на
три години от приключването на операция
или до крайния срок за представяне на доку менти за прик лючването на програма,
определен в правилата за отделните фондове,
в зависимост от това коя дата е по-ранна, се
приспадат от декларираните пред Комисията
разходи и се възстановяват от бенефициента
по надлежния ред.
(5) В случаите на операции по чл. 16,
ал. 2, т. 2, както и при операции по чл. 16,
ал. 2, т. 1, за които е приложен методът по
ал. 2, т. 2, нетните приходи, генерирани при
изпълнението на операцията от източници на
приходи, които не са отчетени при определянето на потенциалните нетни приходи от
тази операция, се приспадат от допустимите
разходи за операцията най-късно при окончателното искане за плащане, подадено от
бенефициента.
Чл. 18. (1) Нетни приходи, генерирани по
дадена операция по чл. 16, ал. 2, т. 1, не се
приспадат от сумата на допустимите разходи
за тази операция в случаите на:
1. операции или части от операции, подкрепяни единствено от ЕСФ;
2. операции, за които общият размер на
допустимите разходи преди прилагането на
чл. 16, ал. 3 и чл. 17 не надвишава левовата
равностойност на 1 000 000 евро;
3. възстановима помощ – предмет на задължение за цялостно възстановяване, и награди;
4. техническа помощ;
5. подкрепа за или от финансови инструменти;
6. операции, за които финансовата подкрепа е под формата на еднократни суми или
за покриване на единични разходи съгласно
стандартна таблица;
7. операции, изпълнявани в рамките на
съвместен план за действие;
8. операции, за които подкрепата в рамките на програмата представлява помощ „de
minimis“; съвместима държавна помощ за
МСП, когато се прилага интензитет на помощ
та или ограничение на размера на помощта
във връзка с държавната помощ; съвместима
държавна помощ, когато е била извършена
индивидуална проверка на нуждите от финансиране в съответствие с приложимите
правила за държавната помощ.
(2) Нетни приходи, генерирани по дадена
операция по чл. 16, ал. 2, т. 2, не се приспадат от сумата на допустимите разходи за тази
операция в случаите на:
1. техническа помощ;
2. финансови инструменти;
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3. възстановима помощ – предмет на задължение за цялостно възстановяване;
4. награди;
5. операции – предмет на правилата за
държавна помощ;
6. операции, за които обществената подкрепа е под формата на еднократни суми или
стандартни таблици с разходи за единица
продукт, при условие че нетните приходи са
били взети предвид предварително;
7. операции, изпълнявани съгласно съвместен план за действие, при условие че нетните
приходи са били взети предвид предварително;
8. операции, за които общият допустим
разход не превишава левовата равностойност
на 50 000 евро.
(3) Всяко плащане, получено от бенефициента, произтичащо от договорна санкция
в резултат на нарушение на договор между
бенефициента и трета страна или страни или
извършено в резултат на оттеглянето на оферта от трета страна, избрана по правилата за
възлагане на обществени поръчки, не се смята
за приход и не се приспада от допустимите
разходи за операцията.
Чл. 19. (1) Допустими разходи, извършени
във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски при спазване на
следните изисквания:
1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на
операцията, финансирана по оперативната
програма;
2. разходът за лизинговите вноски, както
и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със
счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;
3. максималната допустима цена е по-ниска
от пазарната цена за закупуване на актива.
(2) Финансовата подкрепа може да бъде
отпусната чрез лизингодателя посредством
договор между него и управляващия орган и в
този случай разходите за лизинг са допустими
при спазване на следните условия:
1. лизингодателят е пряк получател на
подкрепата, която се използва за намаляване
на лизинговите плащания, извършвани от
лизингополучателя, по отношение на активи – предмет на лизинговия договор;
2. лизинговият договор, за който се отпуска
финансова подкрепа, следва да включва опция
за покупка или клауза за минимален лизингов
период, равен на полезния живот на актива,
за който се отнася договорът;
3. когато лизингов договор се прекрати
преди изтичането на минималния лизингов
период без предварително одобрение от Управ
ляващия орган, лизингодателят се задължава
да върне тази част от финансовата подкрепа,
която отговаря на оставащия лизингов период;
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4. финансовата подкрепа, отпусната на
лизингодателя, следва да се използва изцяло
в полза на лизингополучателя посредством
намаляване на лизинговите вноски за периода
на лизинга;
5. лизингодателят трябва да докаже, че
цялата полза от финансовата подкрепа се прехвърля на лизингополучателя чрез разбивка на
лизинговите плащания или по алтернативен
метод, доказващ това;
6. разходите, свързани с лизинговия договор
(такси, данъци, цена на оскъпяване, лихви, рефинансиращи разходи, разходи за застраховка
и други), различни от разходите за лизингови
вноски, произтичащи от лизинговата операция, както и другите условия на лизинговия
договор трябва да бъдат еквивалентни на
такива, приложими за договори, за които не
се получава финансова подкрепа.
(3) Финансовата подкрепа може да бъде
отпусната на лизингополучателя. В този случай са допустими разходите за лизинг при
спазване на следните условия:
1. пряк получател на финансирането от
оперативната програма е лизингополучателят;
2. при лизингови договори, които включват
опция за покупка или предвиждат минимален
лизингов период, равен на полезния срок на
наетия актив, максималната сума, допустима
за съфинансиране от оперативната програма,
не може да надвишава пазарната стойност на
наетия актив;
3. по отношение на лизинговите договори
финансовата подкрепа от оперативната програма се плаща на лизингополучателя на
един или повече траншове съобразно реално
платените лизингови вноски с изключение на
случаите на авансово плащане; когато срокът
на лизинговия договор изтича след крайната
дата за получаване на финансова подкрепа от
оперативната програма, допустими са само
разходи, свързани с лизинговия наем, дължими
и платени от лизингополучателя до тази дата;
4. в случаите на лизингови договори, които не съдържат опция за закупуване и чиято
продължителност е по-малка от полезния
срок на наетия актив, допустими за съфинансиране са само лизингови вноски в рамките
на периода за изпълнение на операцията,
при условие че лизингополучателят докаже,
че лизингът е бил най-ефективният метод за
придобиване правото на ползване на актива;
ако при използване на алтернативен метод
(например наемане на оборудването) разходите биха били по-ниски, разликата ще бъде
приспадната от допустимите разходи;
5. в случаите на регионална държавна
помощ разходите, свързани с придобиване
на активи чрез лизинг, различни от земя и
сгради, ще са допустими само ако лизингът е
финансов и включва задължение за покупка на
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активите при изтичане на лизинговия период;
при лизинг на земя и сгради лизинговият период трябва да не е по-малък от 5 години след
датата на приключване на инвестиционния
проект или да не е по-малък от 3 години, в
случай че лизингополучателят е малко или
средно предприятие;
6. лизингови вноски, платени от лизингополучателя при лизинг с опция за продажба и
незабавно наемане обратно на актива, могат
да бъдат допустим разход при спазване условията на ал. 1, 2 и 3; в този случай разходите
за придобиване на актива не са допустими
за съфинансиране от оперативната програма.
Чл. 20. (1) Разходите за закупуване на земя
и/или придобиване на ограничени вещни
права са допустими при спазване на следните
условия:
1. към датата на покупката земята няма
вещни и облигационни тежести, които да
ограничават свободното є използване за целите на операцията, което се удостоверява с
официални документи, издадени от компетентните държавни органи;
2. продавачът не е закупил земята с публична безвъзмездна помощ дори и частично
в периода за последните 10 години преди
подаване на проектното предложение;
3. да има пряка връзка между покупката на
земята и/или придобиването на ограничени
вещни права и целта на проекта, която трябва
да е отразена в договора или в заповедта за
предоставяне на финансова подкрепа;
4. да има издаден документ от сертифициран оценител или от съответно упълномощен
служебен орган, удостоверяващ, че цената на
придобиване не надвишава пазарната стойност.
(2) Разходите за покупка на застроен недвижим имот са допустими, ако за недвижимия
имот са изпълнени следните условия:
1. налице е оценка от независим сертифициран оценител или от съответно упълномощен
служебен орган, удостоверяващ, че сградата
е построена в съответствие с националното
законодателство, или са описани частите,
които не са в съответствие и които ще бъдат
приведени в съответствие по време на изпълнението на операцията; оценката трябва
да удостовери, че цената на придобиване на
недвижимия имот не надвишава пазарната
стойност;
2. към датата на покупката недвижимият
имот няма вещни и облигационни тежести,
които да ограничават свободното му използване за целите на операцията, което се удостоверява с официални документи, издадени
от компетентните държавни органи;
3. продавачът не е закупил имота (сградата
и/или земята) с публична безвъзмездна помощ,
дори и частично, в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение.
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(3) Закупуването на незастроени и застроени
земи е допустимо на стойност до 10 на сто
от общите допустими разходи за съответната
операция. За изоставени земи и за такива,
използвани преди това за промишлени цели,
които включват сгради, това ограничение се
увеличава на 15 на сто. При изключителни
и добре обосновани случаи може да се разреши по-висок процент от горепосочените
проценти за операции, свързани с опазване
на околната среда.
Чл. 21. Доп устими за финансиране са
следните разходи, при условие че са пряко
свързани с финансираните операции или дейности и са необходими за тяхната подготовка
и осъществяване:
1. разходи за застраховки на придобитите в
резултат на дейността дълготрайни материални активи, ако те са свързани с изискванията,
наложени от съответния управляващ орган;
2. разходи за юридически консултации и
нотариални услуги;
3. разходи за технически и финансови
експертизи;
4. разходи за счетоводство.
Чл. 22. Разходите за приключване на оперативните програми, съфинансирани по Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския фонд за рибарство, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. и за подготовка на оперативните
програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и
КФ на Европейския съюз и от Програмата за
морско дело и рибарство, съфинансирана от
Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за програмен период 2014 – 2020 г. и за подготовка на програмен период 2021 – 2027 г. са
допустими за финансиране с техническа помощ.
Чл. 23. Европейският фонд за регионално
развитие и ЕСФ могат да финансират, като се
допълват и при спазване на граница от 10 на
сто от финансирането на Европейския съюз
за всяка приоритетна ос на една оперативна
програма, част от операция, разходите по
която са допустими за подкрепа от другия
фонд въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие
че такива разходи са необходими за удовлетворителното изпълнение на операцията и са
пряко свързани с нея.
Чл. 24. Европейският фонд за регионално
развитие предоставя подкрепа за следните
дейности с цел принос към инвестиционните
приоритети, посочени в чл. 5 на Регламент
(ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
Европейския фонд за регионално развитие и
специални разпоредби по отношение на целта
„Инвестиции за растеж и работни места“, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1301/2013“:
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1. п роизводс т вен и и н вес т и ц и и, кои т о
допринасят за създаването и запазването на
устойчиви работни места, чрез преки помощи
за инвестиции в малки и средни предприятия;
2. производствени инвестиции, независимо
от мащаба на съответното предприятие, които
допринасят за постигането на инвестиционните приоритети, посочени в чл. 5, т. 1 и 4
на Регламент (ЕС) 1301/2013, и когато тези
инвестиции включват сътрудничество между
големи предприятия и малки и средни предприятия – инвестиционните приоритети, посочени в чл. 5, т. 2 на Регламент (ЕС) 1301/2013;
3. инвестиции в инфраструктура, която
предоставя основни услуги на гражданите
в областта на енергетиката, околната среда,
транспорта и информационните и комуникационните технологии;
4. инвестиции в социална, здравна, научноизследователска, иновационна, стопанска
и образователна инфраструктура;
5. инвестиции за развиване на вътрешния
потенциал посредством инвестиции в дълготрайни материални активи за оборудване и
дребномащабна инфраструктура, включително маломащабна инфраструктура за културен
и устойчив туризъм, обслужващи дейности за
предприятията, подкрепа за научни организации и инвестиции в технологии и приложни
изследвания в предприятията;
6. изграждане на мрежи, сътрудничество и
обмяна на опит между компетентните регионални, местни, градски и други публични органи, икономическите и социалните партньори
и съответните организации, представляващи
гражданското общество, посочени в чл. 5,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
проучвания, подготвителни действия и изграждане на капацитет.
Чл. 25. Кохезионният фонд подкрепя:
1. инвестиране в областта на околната
среда, включително в области, свързани с
устойчивото развитие и енергетиката, които
предполагат ползи за околната среда;
2. TEN-T в съответствие с насоките, приети
с Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1084/2006 (ОВ, L 347 от
20.12.2013 г.);
3. техническа помощ.
Чл. 26. (1) Европейският социален фонд
предоставя подкрепа за допустими разходи,
които, както е посочено в чл. 120, параграф 2,
буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013,
могат да включват финансови средства, постъпили от работодатели и работници.
(2) Допустими за съфинансиране от ЕСФ
са разходите за оборудване и обзавеждане.
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(3) Приносът в натура под формата на надбавки или заплати, изплатени от трета страна
в полза на участниците в дадена операция,
може да бъде допустим за участие от страна
на ЕСФ, при положение че приносът в натура
е извършен в съответствие с националните
правила, включително счетоводните правила,
и не надхвърля размера на разходите, поети
от третата страна.
(4) Европейският социален фонд може да
подкрепя действия и политики, попадащи в
неговия обхват, чрез финансови инструменти,
включително чрез микрокредити и гаранционни фондове.
Чл. 27. (1) Не са допустими за съфинансиране от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на
Европейския съюз:
1. разходи, финансирани по друга операция,
програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет,
от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
2. глоби, финансови санкции и разходи за
разрешаване на спорове;
3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
4. данък върху добавената стойност, освен
когато не е възстановим;
5. закупуване на дълготрайни материални
активи – втора употреба;
6. разходите за гаранции, осигурени от
банка или от друга финансова институция,
с изключение на разходите по финансови
инструменти.
(2) Не са допустими за съфинансиране от
ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР на Европейския
съюз при безвъзмездна финансова помощ и
възстановима помощ следните разходи:
1. лихви по дългове, с изк лючение на
свързани с безвъзмездна финансова помощ,
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
2. субсидиране на лихва по одобрени схеми
за държавни помощи и разноските за финансови трансакции.
(3) Не са допустими за съфинансиране от
Европейския фонд за регионално развитие и
от Кохезионния фонд на Европейския съюз
следните разходи за:
1. извеждането от експлоатация или строежът на атомни електроцентрали;
2. инвестиции за постигане намаляване на
емисиите на парникови газове от дейности,
изброени в приложение I към Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване
на схема за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността
и за изменение на Директива 96/61/ЕО на
Съвета (ОВ, L 275, 25.10.2003 г., стр. 32);
3. производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
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4. предприятия в затруднение, така както
са определени в правилата на Европейския
съюз за държавните помощи;
5. инвестиции в летищна инфраструктура,
освен ако са свързани с опазването на околната среда или са придружени от инвестиции,
необходими за смекчаване или за намаляване
на отрицателното є въздействие върху околната среда.
(4) Разходи за жилищно строителство са
недопустими за съфинансиране по КФ на
Европейския съюз, освен ако не са свързани
с насърчаването на енергийната ефективност
или използването на възобновяеми източници
на енергия.
(5) Разходите по закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество също не
са допустими за участие от страна на ЕСФ.
Чл. 28. (1) Не са допустими за финансиране по оперативните програми разходите
по договори, сключени между избраните за
изпълнители и подизпълнители, други физически или юридически лица, чиито ресурси
се използват за изпълнение на дейностите по
тези договори, включително по договори с
посредници и консултанти, когато:
1. договорите увеличават разходите за
изпълнение на дейността, без да създават
добавена стойност;
2. плащането е определено като процент
от общи я разход по дейност та/договора,
освен ако бенефициентът може да докаже,
че плащането се отнася за действително
извършена дейност.
(2) Всички подизпълнители или други физически или юридически лица, чиито ресурси
се използват за изпълнение на дейностите
по договори, финансирани по оперативните
програми, включително посредници и консултанти, са длъжни да представят на одитните
и контролните органи цялата необходима
информация, отнасяща се до възложените
им дейности.
Г л а в а

в т о р а

ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Раздел I
Оперативна програма „Региони в растеж“
Чл. 29. (1) Допустими са следните разходи
във връзка с предоставяне на подкрепа чрез
финансови инструменти:
1. инвестиции в дейности за устойчиво
градско развитие, включени в интегрирани
планове за градско развитие, както и дейности за енергийна ефективност и развитие
на туризма;
2. разходи за управление, които са определени в споразуменията между Управляващия
орган и финансовите инструменти.
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(2) Разходите за създаването и/или предоставянето на финансов принос на финансовите
инструменти по ал. 1 се считат за допустими,
ако са извършени въз основа и при спазване
на условията на подписаните споразумения
с Управляващия орган.
Чл. 30. Допустими разходи са разходите
за оценка на кредитоспособност, оценка на
риска, оценка на обезпечения, вписване на
обезпечения, реализация на обезпечения,
застраховки, специализиран софтуер и други разходи, пряко свързани с изпълнението
директно от страна на Управляващия орган
на задачи по предоставяне на подкрепа чрез
финансови инструменти, състоящи се само
от заеми или гаранции.
Раздел IІ
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
Чл. 31. Допустими са разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, в т.ч.
транспортни средства, при следните условия:
1. закупените активи са необходими за
изпълнението и/или управлението на операцията и не са постоянно инсталирани на
мястото на изпълнение;
2. след приключването на операцията активите са без остатъчна стойност при прилагане
на правилата за изчисляване на амортизации
съгласно Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Чл. 32. Разходите за закупуване на земя
и/или придобиване на ограничени вещни
права и/или на застроени недвижими имоти
са допустими, в случай че земята става собственост на държавата или на лице, на което
са възложени публични функции.
Чл. 33. (1) Разходите, свързани с подготовката на проекти, които са част от списъка на проектите по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“,
са за сметка на бюджета на съответната
приоритетна ос.
(2) Разходи, свързани с подготовката на
проекти по Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“, които не са
част от списъка на проектите по програмата,
са допустими за финансиране в рамките на
приоритетна ос „Техническа помощ“.
Раздел IІІ
Оперативна програма „Околна среда“
Чл. 34. (1) В допълнение към изискванията за допустимост по чл. 20 покупката на
незастроена земя се счита за допустим разход
при следните условия:
1. земята не е за земеделски цели, като
това условие не се отнася за операции, финансирани по приоритетна ос „НАТУРА 2000
и биоразнообразие“;
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2. след приключването на операцията земята не остава за ползване от горския фонд
или за земеделски цели, като това условие
не се отнася за проекти по приоритетна ос
„НАТУРА 2000 и биоразнообразие“;
3. земята е придобита от държавата или
от лице, на което са възложени публични
функции;
4. земята е придобита от бенефициента след
началната дата на допустимост на разходите
за операцията.
(2) В допълнение към изискванията за
допустимост по чл. 20 разходите, свързани
с покупката на недвижим имот заедно с
прилежащите към него сгради, се считат за
допустими при следните условия:
1. изградените върху имота сгради трябва
да се използват единствено за целите на операцията и в рамките на определения период
за допустимост;
2. стойността на недвижимия имот заедно
с прилежащите към него сгради не може да
е в размер, по-голям от 10 на сто от общите
допустими разходи по съответната операция;
3. недвижимият имот е придобит от държавата или от лице, на което са възложени
публични функции;
4. имотът е придобит от бенефициента след
началната дата на допустимост на разходите
за операцията.
(3) Закупуването на земя или на недвижим
имот заедно с прилежащите към него сгради на стойност, надвишаваща определените
съответно в ал. 2, т. 2, може да се счита за
допустим разход за операции, финансирани по
приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, свързани с опазване и възстановяване
на природата и биологичното разнообразие,
при изключителни и добре обосновани случаи и при условие че това е необходимо за
изпълнението на операцията. В тези случаи
необходимостта от закупуване на земята или
на недвижим имот заедно с прилежащите
към него сгради следва да бъде обоснована
в документите към проектното предложение.
(4) За допустим разход във връзка с покупката на незастроена земя и/или на недвижим
имот заедно с прилежащите към него сгради
се считат и таксите, съпътстващи покупката
на земята, като нотариални такси и други,
разходите за експертна оценка и юридическите
консултации.
Чл. 35. Доп устими за финансиране са
разходите, свързани с правото на достъп до
мястото на изпълнение на операцията, ако то
представлява неразделна част от изпълнението
на операцията.
Чл. 36. (1) Допустими за финансиране са
разходи за покупка и изграждане, доставка
и монтаж на специализирани машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар,
биологични видове, които са пряко свързани

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

с изпълнението на дейностите по операцията,
при условията, посочени в насоките за кандидатстване по съответната процедура за подбор
или процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Разходи за наем на съоръжения и оборудване, които трябва да се инсталират за
постоянно ползване на мястото на изпълнение на операцията, се считат за оперативни
разходи и не са допустими за финансиране.
(3) Допустими за финансиране са разходи
за наем на съоръжения и оборудване до изтичане на срока на договора или на заповедта
за предоставяне на финансовата подкрепа, в
случай че са пряко свързани с изпълнението
на операцията.
(4) Допустими за финансиране са разходи
за закупуване на дълготрайно оборудване,
предназначено за административни цели, в
случай че са пряко свързани с изпълнението
на операцията и след нейното приключване
закупеният актив ще бъде без остатъчна
стойност при прилагане на правилата за изчисляване на амортизации съгласно Закона
за корпоративното подоходно облагане. Ако
след приключването на операцията закупеният
актив има остатъчна стойност, тази стойност
е недопустим разход по ОПОС.
Чл. 37. Не са допустими за финансиране
разходи за експлоатация и поддръжка, свързани с операциите, с изключение на:
1. разходи за обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на специализираното оборудване и
на съоръжения и работа с него в рамките на
необходимия за това период от време;
2. разходи за обучение на персонала във
връзка с прилагането на резултата от изпълнението на специфични дейности по операцията.
Чл. 38. Доп устими за финансиране са
разходи за счетоводство и за застраховки на
придобитите в резултат на операцията активи,
ако са свързани с изискванията, наложени от
Управляващия орган.
Чл. 39. (1) За допустими се считат следните
разходи, извършени във връзка с подготовката,
организацията и управлението на операцията,
и по оперативната програма:
1. разходи за услуги, извършени от архитек
ти, инженери, икономисти и други специалисти, пряко свързани с подготовката, оценката
на съответствието и/или изпълнението на
операцията;
2. разходи за строителен надзор;
3. разходи за авторски надзор;
4. разходи за инвеститорски контрол;
5. разходи за подготовка на прединвестиционни проучвания, предпроектни проучвания
и други аналитични документи, свързани с
подготовката и/или изпълнението на операцията;
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6. разходи за проектиране;
7. разходи за експертни анализи и изследвания, хидроложки и геоложки проучвания;
8. разходи за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, екологична
оценка, оценка на съвместимостта и за издаване на разрешителни;
9. разходи за осигуряване публичност на
операцията;
10. разходи за подготовка на документации
за възлагане на обществени поръчки или за
избор на изпълнител, когато бенефициентът
не е възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки;
11. разходи за подготовка на технически
планове и друга техническа документация,
различна от тази по т. 1 – 10;
12. разходи за управление на операцията.
(2) При инфраструктурни операции разходите, свързани с подготовка, организация
и управление на операциите, не могат да
надвишават 10 на сто от общите допустими
разходи по операциите.
(3) За всички останали операции разходите, свързани с организация и управление,
не могат да надвишават 10 на сто от общите
допустими разходи по операциите.
(4) Когато някои от изброените в ал. 1,
т. 1 – 11 разходи представлява основна дейност
по конкретна операция, посоченият лимит от
10 на сто не се прилага.
Раздел ІV
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Чл. 40. (1) Допустими за финансиране по
оперативната програма са освен описаните
в чл. 26 и всички преки разходи, свързани
с изпълнението на дейностите по сключени
договори, обобщени в следните групи:
1. разходи за трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи на физически
лица за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за
сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение съгласно националното законодателство;
2. разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни); стойността им се определя
съгласно Наредбата за командировките в
страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина или
съгласно съответните нормативни актове на
друга държава – членка на Европейския съюз,
в случаите, когато не е приложимо българското законодателство;
3. разходи за материали и консумативи,
необходими за изпълнението на дейностите
по договора за финансиране.
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(2) За финансиране по оперативната програма са допустими разходите за стипендии
и други доходи, изплатени от трети страни в
полза на участниците в дадена дейност.
(3) За целите на оперативната програма са
допустими и разходи, свързани с участието
на хора с увреждания, за специализирани
транспортни средства, за лични асистенти, за
жестомимични преводачи и др., при условие
че отговарят на общите изисквания за допустимост.
Чл. 41. Не са допустими за финансиране
разходи за консултантски услуги, свързани с
подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа.

за оборудване, което повишава способността
му да намира риба;
2. строителство на нови риболовни кораби
или внос на риболовни кораби;
3. временно или окончателно преустановяване на риболовни дейности освен в случаите, предвидени в чл. 33 и 34 от проекта
на Регламент относно ЕФМДР;
4. проучвателен риболов;
5. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
6. пряко зарибяване, освен когато такова е
изрично предвидено като мярка за опазване в
правен акт на Европейския съюз, или в случай
на експериментално зарибяване.

Раздел V
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Възстановим данък върху добавената
стойност“ е сумата на платения данък върху
добавената стойност, която регистрираното
по реда на Закона за данък върху добавената
стойност лице има право да приспадне от
задълженията си по Закона за данък върху
добавената стойност, включително когато,
като е имало това право, не го е упражнило
по реда на закона.
2. „Възстановима помощ“ е финансова подкрепа, предоставяна под формата на възмездна
помощ или кредитна линия, управлявана от
управляващия орган чрез междинни звена,
които са финансови институции.
3. „Награда“ са финансови средства, отпуснати като възнаграждение вследствие на
конкурс.
4. „Непредвидени разходи за строителни
и монтажни работи“ са разходите, свързани
с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне
на нови количества или видове строителни
и монтажни работи, които към момента на
разработване и одобряване на технически или
работен инвестиционен проект обективно не
са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими
за реализация на инвестиционния проект и
за въвеждането му в експлоатация.
5. „Непреки разходи“ са разходите, които
са косвено съотносими към дейностите по
съответната операция и участват с част от
общата стойност на разхода, определена на
постоянна ставка в случаите, в които не е
възможно точното определяне на частта на
разходите, съотносима към съответните дейности по операцията.
6. „Нетен приход“ са паричните потоци,
заплащани директно от потребителите за
стоки и услуги, предоставени с операцията,
като такси, заплащани директно от потребителите за използването на инфраструктура,
прода жбата или отдаването под наем на
земя или сгради, или плащанията за услуги
минус всички оперативни разходи и разходи
за подмяна на недълготрайно оборудване за
съответния период.

Чл. 42. Не са допустими за финансиране
разходи за консултантски услуги, свързани с
подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа,
с изключение на операциите, финансирани
по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и
технологично развитие“.
Раздел VI
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Чл. 43. Допустими за финансиране по
линия на техническа помощ са и разходи за
изграждане на административния капацитет
на служителите, като: обучения, обмяна на
опит и добри практики, мотивация, награди.
Раздел VІІ
Пр о г р а м а з а м о р с ко д е л о и р и б ар с т в о
2014 – 2020 г.
Чл. 44. Допустими за финансиране са разходи, извършени преди подаването на заявление
за финансиране по програмата от страна на
бенефициента до управляващия орган, за:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
2. разходи за подготовка и изпълнение на
проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва
да е изготвен от специалист с образование,
съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор,
авторски надзор и инвеститорски контрол;
3. закупуване на земя, която има пряка
връзка с изпълнението на проекта и е в размер
до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта.
Чл. 45. В допълнение към чл. 27, ал. 1
и 2, не са допустими по линия на ЕФМДР
следните операции:
1. операции, които водят до повишаване
на риболовния капацитет на кораба или са
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7. „Обичайна счетоводна практика“ е счетоводната политика и практика, следвана от
бенефициента при осчетоводяване на неговата
обичайна дейност в съответствие на приложимото национално счетоводно законодателство
и стандарти.
8. „Пазарна стойност“ е цената по смисъла
на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
определена чрез методите за определяне на
пазарни цени по смисъла на § 1, т. 10 от
допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
9. „Преки разходи“ са разходите, които
са директно съотносими към дейностите по
съответната операция и са извършени изцяло
само за нейното изпълнение.
10. „Разходи за възнаграждения“ са разходите за заплати по трудово или служебно
правоотношение или по сключен договор за
услуга извън установеното работно време,
включително разходите за социални и здравни
осигуровки, дължими от работодателя.
11. „Разходи за организация и управление“
са непреки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране
на операц и я та – ръководи т ел на п роек т,
технически сътрудник, счетоводител и друг
експертен или технически персонал, както и
административните разходи, свързани с управлението на операцията (режийни разходи,
консумативи и материали, наем, разходи за
командировки).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок 3 месеца от приемането на
постановлението министърът на финансите
издава указание за третирането на данък върху
добавената стойност по оперативните програми.
§ 3. В Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Репуб
лика България за управление на средствата
от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм.,
бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 10 от 2014 г.) в чл. 8
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „и програмите“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Всек и ръководител на ведомство,
отговорен за разработването на съответната
програма, а за програмата, съфинансирана от
Европейския фонд за морско дело и рибарство – министърът на земеделието и храните,
внася проектите на съответната програма за
одобрение от Министерския съвет.“
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 65, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 1303/2013.

ВЕСТНИК
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§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, на министъра на
финансите, на министъра на икономиката и
енергетиката, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на регионалното развитие, на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
на министъра на образованието и науката, на
министъра на околната среда и водите и на
министъра на земеделието и храните.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с
инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване
на готовността за реагиране при очакван
засилен миграционен натиск по границите
на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2014 г. в размер 35 000 000 лв. за
изпълнение на дейностите съгласно приложението, свързани с инициативите за 2014 г. по
Плана за изпълнение на допълнителни мерки
за повишаване на готовността за реагиране
при очакван засилен миграционен натиск по
границите на Република България, разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на вът
решните работи – 34 675 000 лв., в т.ч. за
Българския Червен кръст – 300 000 лв.;
2. по бюджета на Министерството на здравеопазването – 175 000 лв.;
3. по бюд жета на община Бол ярово –
150 000 лв.
(2) Разходите и трансферите по ал. 1 да се
осигурят чрез преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2014 г. по „Политика в областта на защита
на националната сигурност, противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението“, разпределени,
както следва:
1. по бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен
кон т рол и ох рана на държавната г раница“ – 27 129 000 лв.;
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2. по бюджетна програма „Убежище и
бежанци“ – 7 546 000 лв.
(2) Със сумата в размер 30 675 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 да извършат налагащите се промени по съответните
бюджети за 2014 г. на базата на отчетените
разходи за съответния месец и да уведомят
министъра на финансите.
(2) Кметът на община Болярово да отрази
по бюджета на общината извършената промяна
в бюджетните взаимоотношения с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на община Болярово
с централния бюджет за 2014 г.
Чл. 6. Министърът на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1, за които Министерството на
вътрешните работи е определено за отговорно
ведомство, в рамките на одобрените му с пос
тановлението допълнителни разходи за 2014 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на здравеопазването, на председателя на Българския Червен кръст и на
кмета на община Болярово.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Пос
тановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34,
36 и 37 от 2014 г.) в т. 9 числото „934 163 000“
се заменя с „938 163 000“.
§ 4. В Постановление № 37 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности,
свързани с инициативите за 2014 г. по Плана
за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен
натиск към територията на Република България (обн., ДВ, бр. 18 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 34 от 2014 г.), се създава чл. 9:
„Чл. 9. Министърът на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1, за които Министерството
на вътрешните работи е определено за отговорно ведомство, в рамките на одобрените
му с постановлението допълнителни разходи
за 2014 г.“
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Дейности, свързани с изпълнението на инициативите по Плана за изпълнение на допълнителни
мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван засилен миграционен натиск по
границите на Република България, април – декември 2014 г., одобрен с Решение № 216 на Министерския съвет от 2014 г.
Организация изпълнител

Стойност
(в лв.)

Инициатива по плана

Дейност по плана

1. Пр од ъ л ж а ва не из г ра ж данет о на ин женерно възпрепятстващо
съоръжение с дължина
30 км на най-чувствит е л н и т е у час т ъц и по
линията на държавната
граница в зоната за отговорност на РДГП – Елхово

1.2. Упражняване на авторски и строителен
надзор при изпълнение на СМР на инженерно
възпрепятстващо съоръжение

МВР

10 000

1.3. Осигуряване на мобилни кабини с покрив
(контейнери) за носене на службата от служители на ГДГП при охрана на инженерното
съоръжение и границата

МВР

98 000

1.5. Възстановяване на пътища в община
Болярово

Община
Болярово

150 000
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Организация изпълнител

Стойност
(в лв.)

Инициатива по плана

Дейност по плана

2. Продължаване провеж да не т о на Спец иализираната операция
на МВР по българо-турската граница за усилено
наблюдение и контрол

2.1. Провеждане и осигуряване на Специализирана полицейска операция (СПО) от МВР за
реализиране на усилена физическа охрана на
най-чувствителните участъци по българо-турската граница и стиковия участък по границата
с Гърция чрез развръщане на допълнителни
сили и средства (техника и служебни кучета)
от ГДГП и от ОДМВР

МВР

13 760 000

2.2. Логистично осигуряване на СПО (превоз
при ротация на служителите, ремонти и резервни части за МПС за ротациите, техническо
и документално осигуряване на въздухоплавателни средства, командироване на водачи
на МПС, монтьори и др.)

МВР

1 700 000

2.3. Осигуряване на ГСМ за служебните превозни средства, непосредствено използвани за
СПО, резервни части, консумативи и ремонт
за тях

МВР

2 735 000

2.5. Осигуряване на допълнителни хранителни
продукти за служителите, участващи в СПО

МВР

255 000

3. Повишаване на гра- 3.2. Доставка на авиационно гориво за нужничния контрол
дите на Специализирания отряд за въздушно
наблюдение към ГДГП

МВР

176 000

3.4. Осигуряване на мерките за контрол и
наблюдение върху границите с Македония,
Сърбия, Румъния, Гърция и синя граница

МВР

1 323 000

6.1. Увеличаване капацитета на СДВНЧ „Любимец“ за настаняване на незаконно пребиваващи чужденци с 400 места чрез изграждане
на фургонно селище

МВР

637 000

6.3. Осигуряване на еднопосочни самолетни
билети, визи, документи за пътуване, медицински застраховки и изплащане на еднократна
помощ за изпълнение на процеду рите по
връщане на незаконно пребиваващи чужденци

МВР

1 566 000

6.4. Осигуряване на средства за задгранични
командировки на служителите, съпровождащи
чужденци

МВР

1 950 000

6.5. Осигуряване на средства за ГСМ, ремонт
и поддръжка на МПС, осигуряващи дейността
на ДМ за съпровождане на чужденци

МВР

20 000

6.7. Осигуряване на условия за пребиваване
на настанените в СДВНЧ към ДМ чужденци
(вода, електроенергия, гориво за отопление,
хигиенни материали и консумативи, канцеларски и строителни материали за поддръжка
и комунално-битови услуги)

МВР

196 000

6.8. Осигуряване на условия за пребиваване
на настанените в СДВНЧ и в РЦ – Елхово,
към ДМ чужденци (храна плюс приготвяне
и доставка)

МВР

1 666 000

6. Разширяване на капацитета за настаняване на
чужденци в ДМ, интензифициране изпълнението на процедурите по
връщане и осигуряване
на а дминист рат ивни я
капацитет на Д АБ за
провеждане на производство по ЗУБ

6.10. Осигуряване на нормално провеждане МВР, в т.ч.
на производството по предоставяне на зак ДАБ – МС
рила на настанените в центровете на ДАБ
след приключване на „Спешните мерки“ на
годишна програма ЕБФ 2013

882 000
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Инициатива по плана

Дейност по плана

9. Разширяване капацитета на дирек ци я
„Миг раци я“ – МВР, и
ДАБ за настаняване на
чужденци

9.1. Осигуряване на компютърни конфигурации
за оборудване на три работни места в СДВНЧ
и РЦ – Елхово, за осъществяване на видеоконферентна връзка за оптимизиране ползването
на преводачески услуги и поставяне на три
електронни информационни табла

БРОЙ 44
Организация изпълнител
МВР

9.4. Създаване на фонд от 1000 двуетажни МВР, в т.ч.
легла и комплект постелъчни принадлежности ДАБ – МС
към тях
10. Подобряване на условията за живот и гарантиране на сигурност
в местата за задържане
на ГДГП и в местата
за настаняване на чужденци в центровете на
ДАБ, СДВНЧ и РЦ на
ДМ

20 000

294 000

10.1. Реконструкция и оборудване на санитарни
помещения в СДВНЧ

МВР

15 000

10.2. Изграждане на собствен водоизточник в
СДВНЧ – Любимец (за намаляване на разходите за ВиК със 100 000 лв. на годишна база)

МВР

49 000

10.3. Оптимизиране на системите за сигурност
в СДНВЧ – София, за по-ефективен контрол
на настанените чужденци

МВР

45 000

10.5. Допълнително финансиране за текуща МВР, в т.ч.
издръжка – вода, ел. енергия, гориво за отоп ДАБ – МС
ление и транспорт и комунално-битови услуги
за настанените чужденци в допълнително
изградените центрове на ДАБ

11. Здравно и социално
осигуряване на настанените в центровете и
в домовете чужденци

Стойност
(в лв.)

2 500 000

10.6. Командироване на служители в РЦ – Елхово, за осигуряване на охраната и за работа
с настанените чужденци

МВР

196 000

10.7. Осигуряване на гориво за отопление в
сградите на РДГП – Елхово, в т.ч. на помещенията за настаняване на задържаните лица

МВР

72 000

10.11. Изграждане на централна отоплител- МВР, в т.ч.
на станция – комбиниран тип (компресиран ДАБ – МС
газ метан/пелети), и сградни инсталации за
11 сгради в РПЦ – Харманли

558 000

10.12. Изграждане на система за видеонаб- МВР, в т.ч.
людение и пожароизвестителна система на ДАБ – МС
4 сгради в РПЦ – Харманли

88 000

10.13. Изграждане на системи за контрол на МВР, в т.ч.
достъпа и придвижването в центровете в ДАБ – МС
РПЦ – Харманли, и в местата за настаняване
на РПЦ – София – Враждебна и Военна рампа

235 000

10.16. Провеждане на процедура за избор на МВР, в т.ч.
охранителна фирма, сключване на договор ДАБ – МС
и дейност по вътрешна охрана в центровете
на ДАБ

686 000

11.1. Извършване на мик робиологично и
паразитологично изследване на лицата, настанени в центровете на ДАБ и в домовете
на ДМ – МВР

МЗ

175 000

11.3. Специализирана болнична медицинска
помощ на лица, настанени в домовете на
ДМ – МВР, осигуряване на денонощно медицинско обслужване в РЦ – Елхово

МВР

220 000

11.4. Ваксиниране на служители на МВР, намиращи се в непосредствен контакт с чужденци

МВР

120 000
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Инициатива по плана

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
Организация изпълнител

Дейност по плана

Стойност
(в лв.)

11.5. Осигуряване на медицинска, стоматоло- МВР, в т.ч.
гична и психологическа помощ на търсещите ДАБ – МС
закрила, настанени в центровете на ДАБ.
Назначаване на медицински персонал в центъра в гр. Харманли, местата за настаняване
в гр. София – Враждебна и Военна рампа, и
в с. Ковачевци

343 000

11.6. Осигуряване на финансови средства за МВР, в т.ч.
изплащане на месечни социални помощи на ДАБ – МС
настанените в центровете на ДАБ

1 960 000

11.7. Осигуряване на финансови средства за
дейности, свързани с подпомагане на лицата, кандидатстващи за бежански статут, и
на бежанц ите на територията на Република
България
Общо:

БЧК

300 000

35 000 000

3452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 1 825 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2014 г. за Софийския районен
съд, предназначени за оборудване на сградата
на бул. Цар Борис ІІІ № 54 с компютърна и
звукозаписна техника, автоматизирани точки
за достъп и комуникационно оборудване.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 3. Висшият съдебен съвет да извърши
налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по
бюджета на съдебната власт за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 2 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
разходи по бюджета на Комисията за защита
на конкуренцията за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. в размер 78 000 лв. за
реализиране на проекта є „Софийски форум
по конкуренция“ със страните от Западните
Балкани (Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Република
Косово, Република Сърбия и Черна гора) по
линия на международното сътрудничество за
развитие.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането и координирането
на проекта по чл. 1 се възлага на министъра
на външните работи.
Чл. 3. Реализирането на проекта по чл. 1
се възлага на председателя на Комисията за
защита на конкуренцията.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 33, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 5. Председателят на Комисията за
защита на конкуренцията да извърши налагащите се промени по бюджета на Комисията
за защита на конкуренцията за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

С Т Р.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
защита на конкуренцията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 400 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за финансиране
на национални фестивали и събития и за наг
радни фондове за международни конкурси,
провеждани в Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Фестивали, конкурси,
събития и чествания“ по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
3455

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
бюджетите на общините за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за бюджетите на общините в размер
166 919 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. за пътни разходи на правоимащи бол
ни – 33 320 лв., разпределени по общини
съгласно приложение № 1;
2. за командироване на експерти от териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) от друга община при освидетелстване
на лица, живеещи на територията на съответната община – 13 599 лв., разпределени по
общини съгласно приложение № 2;
3. за доков ремонт на Фериботен комплекс
„Белослав“ – 120 000 лв. по бюджета на община Белослав.
(3) Средствата по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят за първото тримесечие на 2014 г. по
ред, определен с указания на министъра на
финансите.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. за
приемане на Класификатор на длъжностите в
администрацията, на Наредба за прилагането на
Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите
в държавната администрация, на Наредба за
условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация
и на Наредба за длъжностните характеристики
на държавните служители (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г. и бр. 25
от 2014 г.), на ред 67, в колона „Наименование
на длъжността“ думите „митническо бюро“ се
заменят с „началник на митническо бюро“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Пътни разходи на правоимащи болни
за първото тримесечие на 2014 г.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Лева

Банско

119

Белица

160

Благоевград

280

Гоце Делчев

227

Петрич

238

Pазлог

180

Cандански

498

Cатовча

40

ОБЛАСТ БУРГАС
Бургас
Hесебър
Поморие

3218
411
596

Pуен

1104

Cозопол

1030

Cунгурларе

183

ОБЛАСТ ВАРНА
Aврен

217

Bарна

1474

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Горна Oряховица

100

Лясковец

144

Павликени

124

Cвищов

195

Cтражица

85

ОБЛАСТ ВИДИН
Bидин
Димово

39
360

ОБЛАСТ ВРАЦА
Bраца

94

Kозлодуй

76

Oряхово

268

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово

202

Cевлиево

154

Tрявна

193

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик

63

Добрич

1269

Добричка
Шабла
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

486
16
`

Aрдино

520

Kирково

162

Kрумовград
Kърджали

188
1586

ВЕСТНИК
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Пътни разходи на правоимащи болни
за първото тримесечие на 2014 г.
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Kюстендил
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Ловеч
ОБЛАСТ МОНТАНА
Бойчиновци
Mонтана
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Bелинград
Пазарджик
Пещера
Cептември
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Гулянци
Левски
Плевен
Kнежа
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово
Kарлово
Кричим
Mарица
Перущица
Пловдив
Първомай
Pаковски
Cадово
Стамболийски
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Исперих
Pазград
ОБЛАСТ РУСЕ
Бяла
Pусе
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Главиница
Дулово
Cилистра
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Kотел
Hова Загора
Cливен
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Mадан
Cмолян
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Ботевград
Cвоге

Лева
76
322
36
255
87
101
91
230
99
54
891
967
76
230
416
50
263
61
1559
81
63
95
59
270
344
697
1094
308
36
119
285
62
1014
402
100
54
148

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

Пътни разходи на правоимащи болни
за първото тримесечие на 2014 г.
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Гълъбово
Павел баня
Pаднево
Cтара Загора
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Попово
Tърговище
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Cвиленград
Xарманли
Xасково
ОБЛАСТ ШУМЕН
Kаолиново
Kаспичан
Шумен
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Eлхово
Cтралджа
Ямбол

Лева

56
1119
364
104
320
347
49
130
1749
120
282
334
33 320

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Разходи за ТЕЛК
за първото тримесечие на 2014 г.
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Лева

Петрич

266

Cандански

240

ОБЛАСТ БУРГАС
Поморие
Pуен
Царево

60
134
82

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Bелико Tърново
Горна Oряховица
Павликени

85
30
1117

Полски Tръмбеш

100

Cвищов

390

Cтражица

Разходи за ТЕЛК
за първото тримесечие на 2014 г.

БРОЙ 44
Лева

ОБЛАСТ ГАБРОВО
497
101
277
77

ВСИЧКО

ВЕСТНИК

68

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован

120

Бяла Cлатина

100

Mездра

190

Oряхово

50

Pоман

90

Xайредин

90

Tрявна
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Добричка
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Cапарева баня
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Tетевен
Угърчин
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Bършец
Георги Дамяново
Чипровци
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Гулянци
Долна Mитрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Червен бряг
Kнежа
ОБЛАСТ РУСЕ
Две могили
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Гурково
Гълъбово
Kазанлък
Mъглиж
Николаево
Oпан
Павел баня
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Попово
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав
Bенец
Kаспичан
Cмядово
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Eлхово
Cтралджа
Tунджа
ВСИЧКО
3456

20
20
20
150
72
100
459
120
750
169
40
796
1414
849
90
1490
713
877
444
20
110
190
550
60
160
260
210
20
30
30
30
20
20
20
64
13 599
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ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 20 МАЙ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 689 474 лв. чрез бюджетите на
съответните общини за общински училища
съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
извършването на приоритетни ремонтни дейности като мярка за подобряване на материалната база в общинските училища по ал. 1.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки
и програми за развитие на образованието по
чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
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Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на съответните общини с
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§. 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 1

№ по
ред

Област

Община

Населено място

1.

Благоевград

Благоевград

2.

Благоевград

Гоце Делчев Гоце Делчев

ІІІ ОУ „Братя Миладинови“

71 202

3.

Благоевград

Сандански

Сандански

І ОУ „Св. Климент Охридски“

61 626

4.

Бургас

Руен

с. Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

11 850

5.

Ловеч

Ловеч

с. Александрово СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

6.

Варна

Варна

Варна

ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“

9600

7.

Варна

Варна

Варна

НГХНИ „Константин Преславски“

4721

8.

Варна

Варна

с. Тополи

ОУ „Христо Смирненски“

26 010

9.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Пейо Кр. Яворов“

41 754

10.

Варна

Варна

с. Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

11.

Варна

Варна

Варна

VIII СОУ с преподаване на чужди
езици „Ал. С. Пушкин“

12.

Пловдив

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

13.

Враца

Враца

Враца

ЕГ „Йоан Екзарх“

14.

Пловдив

Първомай

с. Искра

ОУ „Отец Паисий“

15.

Смолян

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

58 000

16.

Смолян

Смолян

с. Арда

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

45 107

17.

Кърджали

Кирково

с. Чорбаджийско СОУ „Христо Ботев“

55 484

18.

Кърджали

Кърджали

Кърджали

СОУ „Вл. Димитров – Майстора“

49 935

19.

Видин

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

20.

Пловдив

Съединение

Съединение

ОУ „Христо Ботев“

21.

Русе

Русе

Русе

МГ „Баба Тонка“

22.

Шумен

Шумен

Шумен

СОУ „Панайот Волов“

23.

Търговище

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Благоевград

Наименование на училището
VII СОУ

Лева
163 190

31 765

7972
60 082
282 292
6432
284 800

2759
280 000
7869
13 267
113 756
1 689 474

3457
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
музей на българското изобразително изкуство
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния музей на българското изобразително изкуство,
(НМБИИ) наричан по-нататък „музея“.
Чл. 2. (1) Националният музей на българското изобразително изкуство е държавен културен
и научен институт с национално значение, който издирва, събира, документира, съхранява,
изучава и популяризира произведенията на
българското изобразително изкуство. Музеят
е създаден с Постановление № 165 на Правителствения комитет по вътрешни, културни,
социални, здравни въпроси от 24.11.1948 г. и е
преобразуван с Постановление № 25 на МС от
23.01.1995 г. за създаване на Национален музей
на българското изобразително изкуство и на
условия за настаняване на културни институти
на територията на София (ДВ, бр. 12 от 1995 г.).
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с
бюджет, със седалище и адрес: гр. София,
пл. Княз Александър І № 1. Музеят има кръгъл печат с текст по кръга „Национален музей
на българското изобразително изкуство“ и в
средата „Министерство на културата“.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 5. Националният музей на българското
изобразително изкуство е методически център
на художествените галерии в страната.
Раздел ІІ
Дейност на музея
Чл. 6. (1) Основната дейност на музея е
събирането, опазването и представянето на
движими културни ценности на българското
изобразително изкуство и съвременни произведения на изобразителното изкуство.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят:

ВЕСТНИК
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1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на колекциите
си, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява,
изучава и документира движимите културни
ценности;
б) осъществява дигитализацията и цифровизацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
2. осъществява експозиционна дейност, като:
а) подготвя и поддържа постоянна експозиция и организира временни експозиции;
б) организира самостоятелно експозиции,
както и предоставя движими културни ценности
от своите колекции за участие в експозиции
в страната;
в) включва временно в свои експозиции
културни ценности от други музеи или собственост на физически и юридически лица,
както и организира представянето на експозиции на други музеи и лица или съвместни
експозиции с тях;
г) организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности
от основния си фонд за представяне в чужбина
при условията на глава шеста, раздел VІ от
Закона за културното наследство (ЗКН);
д) предоставя движими културни ценности
за участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
3. извършва научноизследователска дейност,
като:
а) проучва, изследва и представя българското
изобразително изкуство;
б) организира и провежда научни прояви,
конференции, работни срещи и дискусии;
в) издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провежда образователни програми за различни социални и възрастови групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища и университети с
цел популяризиране на българското изкуство
сред децата и младите хора;
5. извършва идентификация на движими
културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации
и висши училища, по искане на физически и
юридически лица, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като
културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 ЗКН;
създава и води регистър на идентифицираните
движими културни ценности;
6. извършва консервация и реставрация на
движими културни ценности чрез лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
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7. осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с
търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни
институти в страната и в чужбина; поддържа
връзки, сключва договори за сътрудничество
и осъществява съвместни инициативи с цел
обмяна на опит, изложби и образователни
програми със сродни български, европейски
и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие на данни за незаконно
придобиване на вещите – обект на идентификация по т. 5, или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната
му дейност.
Чл. 7. (1) Музеят формира основен, обменен,
научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателен фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно
или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни
протоколи, инвентарни книги и др.;
в) научната и справочна документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на български художници.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 8. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат на
инвентаризация по реда на Наредба № Н-6 от
2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). Движимите
културни ценности се отчитат извънсчетоводно,
без стойност.
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(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г. за
формиране и управление на музейните фондове.
Раздел ІІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 9. (1) Музеят се ръководи и представлява
от директор.
(2) Директорът организира, координира и
контролира цялостната дейност на музея, като:
1. управлява средствата на музея;
2. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
3. определя със заповед материалноотговорните лица за опазване, съхранение и отчитане
на фондовете на музея;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
5. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
6. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
Чл. 10. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от заместник-директор по европейските програми
и проекти, издателската дейност, маркетинга,
рекламата и международната дейност на музея
и заместник-директор по административните
въпроси и творческата дейност на музея.
(2) Правата и задълженията на заместникдиректорите се определят с длъжностните им
характеристики.
(3) Правомощията на директора на музея при
негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се осъществяват от заместникдиректора, определен със заповед на директора.
Чл. 11. (1) Структурата на музея се определя
в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани
отдели и обща администрация.
(2) Специализираните отдели осъществяват
дейностите, свързани с управлението, опазването и представянето на тематично формирани колекции на българското изобразително
изкуство съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 – 5, 8 и 9.
(3) Специализираните отдели са групирани
в две функционално-творчески направления:
1. направление „Изобразителни изкуства и
фондова дейност“ със следните отдели:
а) „Християнско изкуство“ – осъществява
дейностите, свързани с произведенията на
българското изобразително изкуство от периода
на Средновековието и Възраждането;
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б) „Ново българско изкуство“ – осъществява
дейности, свързани с произведенията на българското изобразително изкуство от периода
1878 – 1945 г.;
в) „Съвременно българско изкуство“ – осъществява дейностите, свързани с произведенията на българското изобразително изкуство
от периода след 1945 г.;
г) „Декоративно изкуство“ – осъществява
дейностите, свързани с произведенията на
българското декоративно изкуство;
2. направление „Експозиционна, научна
дейност и образователни програми“ със следните отдели:
а) „Експозиционни и образователни програми и екскурзоводска дейност“;
б) „Лаборатория по консервация и реставрация“;
в) „Научен архив и библиотека“.
(4) Към отдел „Християнско изкуство“
функционира „Музей на християнското изкуство – Крипта на храм-паметник „Св. Александър Невски“, в който се експонират произведения на църковно-християнското изкуство.
(5) Към отдел „Съвременно българско изкуство“ функционират:
1. Му зей на соц иа л ис т и ческо т о изк уство – който осъществява дейности по издирване, изучаване и представяне на българското
изкуство, създадено в периода 1944 – 1989 г.,
тематично и естетически свързано с господстващата в периода идеология;
2. Музей на съвременното изкуство – САМСИ
(Софийски арсенал – Музей на съвременното
изкуство);
3. Изложбена зала галерия „Средец“ към
Министерството на културата.
(6) Към отделите „Ново българско изкуство“
и „Съвременно българско изкуство“ функционират къщите-музеи „Вера Недкова“, „Никола
Танев“ и „Иван Лазаров“.
(7) Общата администрация включва:
1. дейност „Художествено оформление,
маркетинг и реклама“;
2. дейност „Връзки с обществеността и
международна дейност“;
3. дейност „Финансово-счетоводен“;
4. дейност „Административно обслужване
и стопански дейности“;
5. дейност „Човешки ресурси“.
Чл. 12. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени
съвети и комисии.
Чл. 13. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. Комисия за износ на произведения на
българското изкуство;
2. Комисия за идентификация на културни
ценности, собственост на физически и юридически лица.
(2) Съставът и задачите на комисиите се
определят със заповед на директора.
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Чл. 14. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции; в състава му участват двамата
заместник-директори и ръководителите на
отдели, като при необходимост се включват
и други служители на музея;
2. Музеен съвет – обсъжда основните насоки в творческата дейност на музея и перспективите на неговото развитие; в състава му
участват членовете на Дирекционния съвет и
служители в специализираните отдели; могат
да се включват и изтъкнати обществени, културни и научни работници, изявени художници
и представители на деловите кръгове.
(2) Съставът и задачите на съветите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІV
Финансиране на музея
Чл. 15. Музеят се финансира със средства от:
1. бюджета на Министерството на културата;
2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения,
завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
3. държавни такси, свързани с предмета на
дейност на музея;
4. защитени проекти по международни и
национални програми.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за
посещение, съобразени със свободното време на
различните видове и категории посетители, и
ги обявява на подходящи места и на интернет
страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 17. (1) За индивидуално или групово
посещение на експозиция се заплащат входни
билети.
(2) Цените на входните билети са определени
със заповед на директора, съгласувано с Министерството на културата. Отделни категории
посетители могат да бъдат освобождавани от
заплащане на входни билети.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите
в НМБИИ е от 9,30 до 18 ч. с обедна почивка
от 30 мин. във времето между 12 и 14 ч.
(2) Работното време на служителите, които отговорят за експозиционната дейност, се
определя със заповед на директора.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, т. 1 от Закона за
културното наследство.
Министър:
Петър Стоянович
3375
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за намаляване на
вредите от употребата на наркотични вещества
(ДВ, бр. 75 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 числото „15“ се заменя
с „10“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В едномесечен срок след изтичане на
три години от даването на съгласие по чл. 5,
ал. 2 или от даването на съгласие за продължаване на дейността на програмата по ал. 3
лицата, осъществяващи съответната програма
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, подават в Националния център по наркомании уведомление за
продължаване или прекратяване на дейността
на програмата.“
2. В ал. 2 думите „данни за неговата квалификация и сертификати за преминато обучение по чл. 6, ал. 1“ се заменят с „и данни
за неговата квалификация“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай на прекратяване на дейността
на програмата преди изтичане на срока по ал. 1
лицата, осъществяващи съответната програма
за намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, подават в Националния
център по наркомании уведомление не по-късно
от 5 работни дни от датата на прекратяване
на дейността.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) В срок от 3 работни дни от датата на
подаване на уведомлението по ал. 4 Националният център по наркомании заличава лицето
от базата данни по чл. 9.“
§ 3. Създава се чл. 11:
„Чл. 11. (1) Ежегодно до 15 февруари на текущата година лицата, осъществяващи програми
за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, представят в Националния
център по наркомании отчет за дейността на
съответната програма за предходната година
по образец, утвърден от директора на Националния център по наркомании.
(2) При неизпълнение на задължението за
представяне на отчет по ал. 1 директорът на
Националния център по наркомании може да
изиска отчета и да организира извършването
на проверка, за която се прилагат разпоредбите на чл. 10.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В Наредба № 8 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за
психосоциална рехабилитация на лица, които
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са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества (ДВ, бр. 75 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 т. 10 се отменя.
2. В чл. 6, ал. 1 числото „15“ се заменя с „10“.
3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) В едномесечен срок след изтичане на три години от даването на съгласие по
чл. 7, ал. 2 лицата, осъществяващи съответната
програма за психосоциална рехабилитация на
лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, подават в
Националния център по наркомании уведомление за продължаване или прекратяване на
дейността на програмата.
(2) В случай на продължаване на дейността
на програмата лицата по ал. 1 представят и
актуален списък на екипа на програмата и
данни за неговата квалификация.
(3) Въз основа на представените документи
по ал. 1 и 2 директорът на Националния център
по наркомании дава съгласие или отказва да
даде съгласие за продължаване на дейността
на програмата за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или
са злоупотребявали с наркотични вещества,
в срока и по реда на чл. 6 и 7.
(4) В случай на прекратяване на дейността
на програмата преди изтичане на срока по
ал. 1 лицата, осъществяващи съответната
програма за психосоциална рехабилитация на
лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, подават в
Националния център по наркомании уведомление не по-късно от 5 работни дни от датата
на прекратяване на дейността.
(5) В срок от 3 работни дни от датата на
подаване на уведомлението по ал. 4 Националният център по наркомании заличава лицето
от базата данни по чл. 8.“
4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Ежегодно до 15 февруари на
тек у щата година лицата, осъществяващи
програми за психосоциална рехабилитация,
представят в Националния център по наркомании годишен доклад за дейността на
съответната програма за предходната година
по образец, утвърден от директора на Националния център по наркомании, включващ
резул тат и, основни т ен денц ии, изводи и
възникнали проблеми.
(2) При неизпълнение на задължението за
представяне на доклад по ал. 1 директорът на
Националния център по наркомании може да
изиска доклада и да организира извършването
на проверка, за която се прилагат разпоредбите на чл. 11.“
Министър:
Таня Андреева
3374
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2003 г. за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на чужди
държави (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2005 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 78
от 2011 г.; изм., бр. 88 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Признаването на завършени от VІІ до
последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или
на професионална квалификация се извършва
от експертна комисия към всеки регионален
инспекторат по образование (РИО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед
на министъра на образованието и науката по
предложение на началника на РИО.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Признаването на завършени от І до
VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето
желае да продължи обучението си.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „и“ се поставя „/или“;
б) в т. 4 в началото на изречението преди думата „справка“ се добавя „в случай че
лицето желае да продължи обучението си в
гимназиален етап в българско училище – “;
в) в т. 7 след думата „такса“ се добавя „ –
за документи, подадени в РИО.“
2. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя „или директора на приемащото училище“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по
ал. 3 се легализират, превеждат и заверяват в
съответствие с Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, с подписаните договори
между Република България и държавата, в
която са издадени, или по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа (утвърден с ПМС
№ 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.;
изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96
от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.).“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Документите по ал. 1 за завършени от
VІІ до последен гимназиален клас, както и за
завършено основно образование, средно образование и/или за професионална квалификация се подават в РИО по избор на лицето или
неговия родител (настойник или попечител).“
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5. Създава се нова ал. 7:
„(7) Документите по ал. 1 за завършени от
І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи
обучението си.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Срокът по ал. 4 може да бъде удължен
в случаите, в които документите, подадени
съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за
вземане на решение и се налага съответната
комисия да изиска допълнителна информация.“
2. Създават се нови алинеи 6, 7, 8 и 9:
„(6) При признаване на завършен І – VІ клас
директорът на приемащото училище извършва
оценка на представените документи и издава
заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено
обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има
такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
(7) Директорът се произнася по всеки
конкретен случай на признаване в срок до
10 дни, считан от датата на представяне на
документите по чл. 4, ал. 1.
(8) Срокът по ал. 7 може да бъде удължен
в случаите, в които документите, подадени
съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за
вземане на решение и се налага да се изиска
допълнителна информация.
(9) В случаите по ал. 8, при изявено писмено
желание, лицето може да посещава училището
с разрешение на директора.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст на разпоредбата след
думата „признаване“ се добавя „от VІІ до последен гимназиален клас“;
б) в т. 3 след думата „клас“ наклонената
черта и думата „класове“ се заличават.
2. В ал. 7 думата „документите“ се заменя
с „Невалидните и сгрешени документи“.
§ 5. В чл. 7, ал. 2 в първото изречение след
думата „година“ се поставя запетая и се добавя „а в случай че остават по-малко от три
месеца до приключването є – не по-късно от
края на следващата“.
§ 6. В чл. 8, ал. 2, изречение второ след
думата „комисията“ се добавя „или директорът
на приемащото училище“.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „ІІІ“ се заменя с „VІ“.
2. В ал. 2 думите „ІV до VІІІ включително“
се заменят със „VІІ и VІІІ“.
3. В ал. 3, изречение първо:
а) думите „Всички лица“ се заменят с
„Лицата“;
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б) думите „в частта им, отнасяща се до
историята и географията“ се заличават.
4. В ал. 4:
а) числото „ІV“ се заменя с числото „VІІ“;
б) след думата „икономика“ се добавя „на
България“, а текстът в скобите „(или частта от
тях, отнасяща се до историята и географията
на България)“ се заличава.
5. В ал. 5 думите „от ІV до VІІІ клас включително“ се заменят със „VІІ и VІІІ клас“.
6. В ал. 14:
а) думите „І до ІV“ се заменят със „VІІ и
VІІІ“;
б) след думите „удостоверение за признат клас“ се поставя наклонена черта и се
добавя „основно образование“.
§ 8. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Приравнителните изпити се полагат в
българско училище, избрано от лицето или
неговия родител (настойник или попечител).
При отказ на директора на избраното училище
началникът на съответния РИО определя училището за полагане на приравнителни изпити.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. В случай, когато ученикът има признат последен клас от гимназиалния етап на
средната степен на образование по документ
от училище на чужда държава, училището по
чл. 10, ал. 2 оформя личен картон на ученика
въз основа на оригиналното удостоверение
по чл. 6, ал. 1 и протоколите за положените
приравнителни изпити и издава удостоверение
за завършен гимназиален етап. При успешно
положени държавни зрелостни изпити училището издава и диплома за средно образование.“
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава,
могат по своя преценка, а за непълнолетните
по преценка и желание на родител (настойник
или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено
писмено желание на лицето или родителя
(настойника или попечителя) до директора
на училището то не полага приравнителни
изпити за класа, който повтаря.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. До произнасяне на комисията с
решение по чл. 6, ал. 1, при изявено писмено
желание, лицето може да посещава училище
с разрешение на началника на РИО.“
§ 12. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. Издадените от комисиите към
РИО документи – оригинали и дубликати,
се регистрират в специална регистрационна
книга, която задължително съдържа данни за
лицата, на които е издадено удостоверението,
и данни за самото удостоверение.“
§ 13. В приложенията се правят следните
изменения и допълнения:
1. Навсякъде в приложенията думите „Министерството на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „Министерството на
образованието и науката“.
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2. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 3 текстът „в уверение на това, че лицето има завършен ...............................клас/основно образование (излишното се зачертава)“ се заменя
с „в уверение на това, че лицето има завършен/о ..............................................................
(клас/основно/средно образование)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Започнатите и неприключили производства по издаване на удостоверения по
чл. 6, ал. 1 до влизане в сила на наредбата се
довършват по досегашния ред.
§ 15. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок след обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
3399

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 13 май 2014 г.

за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия
за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в
щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подбор на военнослужещите
и цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и от Българската армия
(БА) за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в
щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи.
(2) Тази наредба не се прилага за длъжности
те по чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ) и по чл. 69, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ)
(ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
Чл. 2. Подборът за назначаване на длъжности по чл. 1, ал. 1 се осъществява чрез
конкурс или служебна номинация.
Чл. 3. (1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на
отбраната.
(2) Конкурсът се осъществява въз основа на:
1. заповед на министъра на отбраната за
обявяване на конкурс за заемане на вакантни
длъжности в задграничните представителства
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на Република България, щабове или органи
на международни организации и на други
международни инициативи и за определяне
на изискванията за заемането им;
2. кандидатстване;
3. допускане до участие в конкурса;
4. събеседване с допуснатите кандидати;
5. класиране на кандидатите;
6. представяне на министъра на отбраната на
протокола за класиране на кандидатите по т. 5.
Чл. 4. (1) Служебна номинация се извършва за заемане на длъжностите, посочени в
приложението, по мотивирано предложение
на постоянния секретар на отбраната или на
началника на отбраната, съгласувано помежду
им и с ръководителите на съответните административни звена на Министерството на
отбраната и изразено становище на командира/
ръководителя на съответната структура, от
която е номинираният.
(2) Предложените лица по ал. 1 трябва да
отговарят на условията по чл. 5 с изключение
на изискването по ал. 4. Към мотивираното
предложение се прилагат документите по
чл. 8, ал. 2.
(3) Министърът на отбраната може да
приеме или да отхвърли с мотивиран отказ
направеното предложение за назначаване на
длъжност.
Г л а в а
в т о р а
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНКУРС
Чл. 5. (1) Военнослужещите се допускат до
участие в конкурс за заемане на длъжности в
задграничните представителства на Република
България, щабове или органи на международни организации и на други международни
инициативи, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
2. притежават изискващото се военно звание
за длъжността;
3. не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4 – 6 ЗОВСРБ към датата на
подаване на рапорта;
4. не са били командировани от министъра
на отбраната на длъжност със същите функционални задължения на същото място/структура;
5. не навършват пределна възраст за изиск
ващото се за длъжността военно звание до
изтичане на срока за заемане на длъжността;
6. са в здравословно състояние, установено по надлежния ред (съставен протокол за
годишен профилактичен медицински преглед
за съответната година и липса на експертно
решение по чл. 7, т. 2, 3 и 4 от Наредба № Н-4 от
2013 г. за военномедицинска експертиза – ДВ,
бр. 26 и 27 от 2013 г., в сила към датата на
кандидатстване), което позволява изпълнението
на задачите в приемащата държава.
(2) Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
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подчинение на министъра на отбраната и от БА
се допускат до кандидатстване за заемане на
длъжности в задграничните представителства
на Република България, щабове или органи
на международни организации и на други
международни инициативи, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
2. не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 90,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за държавния служител
към датата на подаване на заявлението;
3. не са били командировани от министъра на отбраната на длъжност със същите
функционални задължения на същото място/
структура;
4. не придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време на заемане
на длъжността;
5. са в здравословно състояние, установено
по надлежния ред (издадено медицинско свидетелство за работа в чужбина с констатация
„Може да работи в чужбина“), което позволява изпълнението на задачите в приемащата
държава;
6. е изразено писмено съгласие от органа
по назначаване/работодателя към заявлението
за участие в конкурса на цивилните служители от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
(3) Кандидатите, които са заемали длъжност в задграничните представителства на
Република България, в щабове или органи на
международни организации и на други международни инициативи, се допускат до участие
в конкурса, ако към датата на обявяването
му са изминали не по-малко от 2 години от
освобождаване от предишна такава длъжност.
(4) Кандидатите, които два и повече пъти са
били командировани от министъра на отбрана за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в
щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи,
не се допускат до участие в конкурса.
Чл. 6. При липса на кандидати, отговарящи
на всички условия по чл. 5, ал. 1 – 4 включително, по решение на комисията се допускат
кандидати, които не отговарят само на едно
от следните изисквания:
1. по чл. 5, ал. 3, или
2. по чл. 5, ал. 4.
Чл. 7. (1) Структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя проект на заповед на министъра
на отбраната по чл. 3, ал. 2, т. 1 своевременно
преди очакваната дата на заемане на длъжността (длъжностите).
(2) За всяка длъжност се посочват:
1. държава, град, щаб или орган на международната организация/международна инициатива;
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2. наименование на длъжността;
3. изискванията за заемане на длъжността
съгласно длъжностната характеристика:
а) необходимите образование, специалност
и/или квалификация;
б) военно звание (за военнослужещите);
в) принадлежност към определен вид въоръжени сили (за военнослужещите);
г) ниво на владеене на чужд език/езици
съгласно STANAG 6001;
д) години професионален опит, ако се
изисква такъв съгласно длъжностната характеристика;
е) други специфични изисквания съгласно
длъжностната характеристика;
ж) очаквана дата на заемане на длъжността;
з) период за заемане на длъжността.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват сроковете за подаване на рапорти (заявления) от
кандидатите и се обявяват сроковете за работа
на комисията по чл. 3, ал. 1.
(4) Заповедта се публикува в АИС на ръководния състав на Българската армия, във
вестник „Българска армия“ и на интернет
страницата на МО, ако не съдържа класифицирана информация.
(5) Командирите (началниците) на военните
формирования или ръководителите на съответните структури запознават подчинените
си военнослужещи и цивилни служители със
заповедта в 7-дневен срок от получаването є.
Чл. 8. (1) Кандидатите подават рапорти (заявления) по команден ред, които се изпращат
до структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната.
(2) Към рапорта (заявлението) се прилагат
следните документи:
1. автобиография, съдържаща настоящ адрес, телефон и електронна поща за контакт;
2. копия от дипломи за завършено образование и сертификати за притежавана квалификация и опит;
3. копия на удостоверения за владеене на
чужд език/езици съгласно стандарта на НАТО
STANAG 6001;
4. кадрова справка;
5. заверено копие от атестационния формуляр;
6. копие от протокол за годишен профилактичен медицински преглед с отразени
последващи експертни решения по годността,
заверено към датата на подаване на рапорта
от звеното по управление на човешките ресурси по местослужене (за военнослужещите),
медицинско свидетелство за работа в чужбина
с лекарско заключение: „Може да отиде на
работа в чужбина“ (за цивилните служители);
7. копие на свидетелство за управление
на МПС, ако е необходимо по специфичните
изисквания за длъжността;
8. писмено съгласие от органа по назначаване/работодателя към заявлението на цивилния
служител за участие в конкурса.
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(3) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответните структури осигуряват придвижването
по команден ред на рапортите (заявленията),
окомплектувани съгласно ал. 2, независимо
от резолюцията върху тях.
Чл. 9. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 се състои от председател, заместник-председател,
членове и резервни членове.
(2) В комисията задължително се включват
служител с юридическо образование и представител на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(3) Председателят на комисията може да
привлича при необходимост експерти от МО
и от структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и БА за участие в
заседанията на комисията без право на глас.
(4) Документално-техническото осигуряване на комисията се осъществява от секретар
от структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната.
(5) Секретарят:
1. подготвя дневен ред за работа на комисията;
2. съхранява документите на кандидатите;
3. изготвя сравнителна таблица, в която
отразява данните за всеки кандидат;
4. регистрира присъствието на членовете
на комисията на заседанията;
5. води протокол за решенията на комисията,
в който описва всички кандидатури, тяхната
оценка, направените препоръки и предложения за отхвърляне или одобрение на всяка
кандидатура, като отбелязва съотношението
на гласовете за всяка кандидатура поотделно;
6. изготвя проект на протокол на комисията
за класиране на кандидатите.
Чл. 10. При провеждането на конкурса
структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. приема рапортите (заявленията) на кандидатите с приложените документи, изготвя
сравнителна таблица за кандидатите и я предоставя на комисията;
2. при необходимост предоставя на комисията за справка оригиналите на документите
на кандидатите;
3. изготвя проект на протокол и списъци
за допускане на кандидатите до конкурса и го
предоставя на комисията за решение;
4. уведомява недопуснатите кандидати за взетото от комисията решение с мотивите за това,
допуснатите до конкурса кандидати – за мястото
и времето за явяване в Центъра по психично
здраве и превенция на Военномедицинската
академия и за събеседване пред комисията, а
участвалите в проведения конкурс кандидати – за извършеното от комисията класиране.
Чл. 11. (1) Центърът по психично здраве и
превенция на Военномедицинската академия
извършва оценка на психичните ресурси и
психологическия потенциал на допуснатите
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кандидати по реда и при условията на Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм., бр. 96
от 2011 г. и бр. 66 от 2012 г.).
(2) Резултатите от оценката по ал. 1 се представят от началника на Центъра по психично
здраве и превенция на Военномедицинската
академия на комисията по чл. 3, ал. 1 и на
съответния кандидат.
(3) Кандидатите, които не притежават психичните ресурси и психологическия потенциал, съответстващ на изискванията за заемане
на съответната длъжност, не се допускат до
събеседване.
Чл. 12. (1) Заседанията на комисията по
чл. 3, ал. 1 се провеждат в пълен състав.
(2) При отсъствие на лице от комисията
на законоустановено основание в заседанията
участва определеният резервен член.
(3) Председателят, заместник-председателят
и всеки член на комисията имат право на глас.
(4) Решенията на комисията по чл. 6 се
вземат с мнозинство на повече от половината
от всички членове.
(5) Председателят на комисията отговаря
за провеждането на конкурса в съответствие
с изискванията на тази наредба при спазване
на принципа за обективност.
Чл. 13. (1) Комисията разглежда подадените
рапорти (заявления), проверява приложените
към тях документи и допуска до събеседване кандидатите, отговарящи на условията.
До участие в конкурса не се допускат лица,
които не са представили всички необходими
документи или представените документи не
удостоверяват изпълнението на изискванията
за заемането на длъжността.
(2) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол с
информация за допуснатите и недопуснатите
кандидати и основанията за недопускането им.
(3) Всеки недопуснат кандидат може да
подаде жалба до министъра на отбраната в
3-дневен срок от уведомяването, в която да
мотивира своите възражения срещу решението
на конкурсната комисия. Жалбата не спира
конкурсната процедура.
(4) Министърът на отбраната се произнася по
жалбата в 5-дневен срок от нейното получаване.
Чл. 14. (1) Комисията разглежда допуснатите кандидати по документи и провежда
събеседване с тях, като ги класира по точкова
система (от 0 до 6 включително) на базата на:
1. резултати от индивидуалното събеседване
с оглед изискванията по длъжностната характеристика за конкретната длъжност;
2. опит от работа в международна среда,
ако същият се зачита за предимство;
3. констатациите в атестационния формуляр
на всеки кандидат.
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(2) Въз основа на проведения конкурс
комисията класира от първо до трето място
кандидатите с най-висок резултат от класирането, за което съставя и подписва мотивиран
протокол. В 5-дневен срок след приключване
работата на комисията участвалите в проведения конкурс кандидати се уведомяват за
класирането, а протоколът се предоставя на
министъра на отбраната.
(3) Всеки участвал в проведения конкурс
кандидат, който не е класиран на първо място,
може да подаде в 7-дневен срок от уведомяването жалба до министъра на отбраната, в
която да посочи мотивите за своето несъгласие
с преценката на комисията.
(4) Министърът на отбраната се произнася
по жалбата в 7-дневен срок, като може да я
приеме за основателна или да я отхвърли.
Когато министърът на отбраната приеме, че
жалбата е основателна, конкурсната процедура
се прекратява и се насрочва нов конкурс за
съответната длъжност.
(5) Ако никой от явилите се кандидати не
се представи успешно, комисията отразява
това в протокола и конкурсната процедура
приключва без класиране.
Чл. 15. След приключване на конкурсната
процедура структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната:
1. писмено уведомява кандидатите чрез преките им командири (началници) или ръководители на структури за резултатите от класирането,
а при необходимост – и за изискващото се ниво
на достъп до класифицирана информация за
длъжността, за която са определени;
2. писмено информира директора на дирекция „Сигурност на информацията“ за имената
на одобрените кандидати и нивата за достъп
до класифицирана информация за съответните
длъжности;
3. след получаване на разрешението за
достъп до класифицирана информация при
необходимост стартира процедура по акредитация в съответната държава, международна
организация или инициатива;
4. в случай на отказ за акредитация или
издаване на съответното разрешение за достъп
до класифицирана информация на определените
лица за заемане на длъжност по чл. 1, ал. 1
разкрива процедура по т. 2 и 3 за класирания
на следващо място кандидат.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Необходимите средства за изпълнение
на тази наредба се осигуряват от бюджета на
Министерството на отбраната.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69,
ал. 3 и чл. 70, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-23 от
2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на минис-
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търа на отбраната и от Българската армия за
заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове
и органи на международни организации и на
други международни инициативи (ДВ, бр. 67
от 2010 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
Приложение
към чл. 4, ал. 1
ДЛЪЖНОСТИ
за заемане чрез служебна номинация
I. Длъжности в задгранични представителства:
1. Съветник по въпросите на отбраната в
Постоянната делегация на Република България
към НАТО.
2. Съветник по политико-военните аспекти
на ОПСО в Постоянното представителство на
Република България в ЕС.
3. Представител на Министерството на отбраната в Постоянното представителство на Република
България към ОССЕ.
4. Заместник-военен представител в Постоянната делегация на Република България към НАТО.
5. Заместник-военен представител в Постоянното представителство на Република България в ЕС.
6. Национален военен представител в Националното военно представителство в АСТ.
7. Заместник-национален военен представител в Националното военно представителство в
Съюзното командване по операциите на НАТО.
II. Извън длъжностите по чл. 136, ал. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България международни длъжности в
щабове и органи на международни организации
и други международни инициативи, изискващи
висше военно звание (например директор, заместник-директор, началник на отдел, председатели
на комитети/работни групи/бордове).
III. Длъжности в международни организации
или международни инициативи, определени за
национален принос от министъра на отбраната
към съответната организация или инициатива и
заемани след подбор, извършван от приемащата
организация.
3461

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за
материално подпомагане в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.;
изм., бр. 94 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9 думите „дирекция „Управление
на човешките ресурси“ се заменят с „дирекция
„Социална политика“.
§ 2. В чл. 16, ал. 4 след думите „дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет“ – МО“
се добавя „и в дирекция „Финанси“ – МО“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

§ 3. В чл. 20, ал. 3 думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят с
„дирекция „Социална политика“ – МО“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
3447

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2011 г. и бр. 66 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 6:
„6. психолози в Националната служба за
охрана (НСО) при президента на Република
България.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дейността на специализираните органи
за психологично осигуряване в НСО се регламентира с отделен акт на началника на НСО.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ангел Найденов
3448

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2009 г. за финансовите институции
(обн., ДВ, бр. 36 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 58
от 2010 г. и бр. 60 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 3, ал. 1“ се заменят
с „чл. 3а“, а думите „по чл. 3, ал. 2 ЗКИ“ се
заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. изискванията към капитала, дейността
на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, към
лицата, които ги управляват и представляват,
и лицата, които притежават квалифицирано
дялово участие или са действителни собственици, и;“.
3. Създава се т. 3:
„3. предоставяните от регистрираните финансови институции финансови отчети и друга
информация в БНБ.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Лице с търговска регистрация на територията на Република България, което възнамерява да извършва по занятие дейности по
чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, ако те са съществени, трябва
да отговаря на изискванията по чл. 3а, ал. 2
ЗКИ и да бъде вписано в регистъра по чл. 3а
ЗКИ (регистъра), преди да започне извършване
на тези дейности.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискването за регистрация не се отнася
за финансовите институции, чиято съществена
дейност е извършване на дейности по чл. 2,
ал. 2, т. 6, 7 и 12 и по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ
със свързани лица.“
§ 3. В чл. 2а, изречение първо думите „чл. 3,
ал. 1“ се заменят с „чл. 3а, ал. 1“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 3, ал. 1“ се заменят
с „чл. 3а“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „номер и дата на заповедта на подуправителя на БНБ, ръководещ управление
„Банков надзор“, за вписването“;
б) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
„4. седалище, адрес на управление, адрес за
кореспонденция и лицата за кореспонденция;
5. дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, извършвани по занятие;
6. номер и дата на заповедта на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков
надзор“, за заличаване от регистъра и основанието за това;“
в) създава се т. 7:
„7. друга информация относно финансовата
институция.“
3. В ал. 3 думите „финансовите институции“
се заменят с „вписаните лица“.
§ 5. Член 4 се изменя така:
„Капитал
Чл. 4. (1) Минимално необходимият внес ен к а п и та л за вп исва не в рег ис т ъра е
1 000 000 лв.
(2) Вноските до минимално необходимия
капитал по ал. 1 трябва да са парични и да са
направени със собствени средства.
(3) Произходът на средствата, с които са
направени вноските в капитала, трябва да е
ясен и законен.
(4) За вписване в регистъра дружество,
което не е новоучредено, трябва да разполага
както с внесен, така и със собствен капитал,
размерът на всеки от които е не по-малък от
посочения в ал. 1.
(5) Регистрираната финансова институция е
длъжна по всяко време да поддържа собствен
капитал в размер не по-малък от посочения
в ал. 1. Размерът на собствения капитал се
установява съгласно отчетите по чл. 15, ал. 1.“
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Заглавието се изменя така: „Изисквания
към управляващите лица и собствениците“.
2. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „институция“
се поставя запетая и се добавя „включително
по силата на упълномощаване“, а накрая се
добавя „отговаря на следните изисквания“;
б) създава се т. 7:
„7. не са налице обстоятелства, поставящи
под съмнение неговата квалификация, професионален опит и репутация.“
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Физическите лица, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие в капитала на финансова институция,
както и действителните собственици трябва
да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 3 – 6
и да не са налице обстоятелства, поставящи
под съмнение тяхната надеждност, финансова
стабилност и репутация, а за юридическите
лица – тяхната финансова стабилност и репутация.“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думата „институция“ се добавя „по чл. 3а ЗКИ“;
б) в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „подписани с квалифициран
електронен подпис“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 2, ал. 2,
т. 2, 6 – 8, 10 – 12 и по чл. 3, ал. 1, т. 2, и 3“
се заменят с „чл. 3а, ал. 1“;
б) в т. 2 думите „съответстващ на дейността,
която заявителят възнамерява да извършва
като финансова институция“ се заличават;
в) точка 3 се заличава;
г) в т. 5 думите „пряко или“ се заличават;
д) създава се нова т. 6:
„6. списък на действителните собственици
по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;“
е) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея накрая
се поставя запетая и се добавя „както и на
лицата, които са упълномощени да управляват
и представляват дружеството“;
ж) досегашната т. 7 става т. 8;
з) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите
„ал. 1“ се заменят с „т. 1“;
и) досегашната т. 9 става т. 10.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „националност“ се заменя с
„гражданство“, а накрая се поставя запетая и
се добавя „както и заверено копие на документ
за самоличност“;
б) в т. 4 в началото се добавя „нотариално“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст след думата „заявителя“ се поставя запетая и се добавя „както и
за действителните собственици на заявителя“,
а думите „следните данни и документи“ се
заличават;
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б) в т. 2 думите „квалификация, професионален опит“ се заменят с „надеждност,
финансова стабилност“;
в) в т. 3 след думата „декларация“ се добавя
„и документи“.
5. В ал. 5, т. 5 след думата „декларация“ се
добавя „и документи“.
6. Алинея 6 се отменя.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Регистрация“.
2. В ал. 1 думите „за което издава удостоверение“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят
с „чл. 3а“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 9. В чл. 8, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата „дейност“
се добавя „по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ“.
2. В т. 3 след думата „заявителя“ се добавя
„или действителните собственици“.
3. В т. 4 след думата „представил“ се добавя
„в определения срок“.
4. В т. 5 накрая се добавя „или вноските не
са направени със собствени средства“.
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 2, ал. 2, т. 2,
6 – 8, 10 – 12 и чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят
с „чл. 3а, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „в потвърждение и връща издаденото удостоверение за вписване в
регистъра“ се заменят със „за наличието на
обстоятелствата по ал. 1“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „или е преустановила извършването на дейността за срок
повече от 6 месеца“;
б) в т. 5 накрая се добавя „или нарушава
правилата за неговото ползване“;
в) в т. 7 след думите „чл. 4, ал. 3“ се добавя
„и 5“;
г) в т. 8 след думите „проверки по“ се добавя
„чл. 10, ал. 3 и“;
д) създава се т. 9:
„9. представените финансови отчети по
чл. 15 съдържат невярна и/или противоречива
информация.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лице, което е заличено от регистъра,
не може да извършва дейност по чл. 3а, ал. 1
ЗКИ. То може да подаде ново заявление за
вписване не по-рано от 6 месеца от заличаването му от регистъра.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 11. Член 10 се изменя така:
„Уведомяване за промени след вписване
в регистъра
Чл. 10. (1) Лице, вписано в регистъра,
уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка
промяна в дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ,
в информацията и документите, представени
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във връзка с вписването в регистъра, като
прилага и заверени копия от документите,
удостоверяващи промяната.
(2) Регистрационният формуляр и въпросниците – декларации за управляващите и
представляващите, за лицата, притежаващи
квалифицирано дялово участие, и за действителните собственици, съдържащи нови
обстоятелства, се представят само в електронен вид.
(3) Уведомяването се счита за приключено
след проверка на данните и документите по
ал. 1 и 2 и одобряване от БНБ на въведената
от финансовата институция в електронните
формуляри посредством единната автоматизирана система актуализирана информация.“
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „документите“ се
поставя запетая и се добавя „удостоверяващи
спазването на условията“.
2. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
3. В ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с „чл. 25,
ал. 1 ЗКИ“, а думите „по чл. 25, ал. 2 ЗКИ“
се заличават.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Удостоверението се изпраща на компетентния орган на държавата членка, където
финансовата институция ще извършва дейност
чрез клон или директно. Българската народна
банка изпраща и информация за размера и
структурата на собствения капитал на финансовата институция, както и за стойността
на общата рискова експозиция на банката
майка, изчислена съгласно чл. 92, параграфи
3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.).
Екземпляр от удостоверението или от отказа
да се издаде удостоверение се изпраща на
заявителя.“
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Критерии за
съществена дейност“.
2. В ал. 1 думата „Основна“ се заменя със
„Съществена“, думите „чл. 2, ал. 2, т. 2, 6 – 8,
10 – 12 и по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с
„чл. 3а, ал. 1“, а числото „50“ се заменя с „30“.
3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят
с „чл. 3а, ал. 1“.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Изисквания за правила и информация
Чл. 14. (1) Финансовата институция, вписана
в регистъра по чл. 3а ЗКИ, е длъжна да приеме
и прилага вътрешни правила за управление
на дейността си, които включват:
1. ясна организационна структура и разпределение на отговорностите;
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2. ефективни процедури за организация и
управление по видове дейност;
3. подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни
административни и счетоводни процедури.
(2) Финансовата институция, вписана в
регистъра по чл. 3а ЗКИ, представя в БНБ
правилата по ал. 1 в 30-дневен срок от вписването є в регистъра, съответно от тяхната
промяна.
(3) Финансовата институция, вписана в
регистъра по чл. 3а ЗКИ, която е задължено
лице по Закона за мерките срещу изпирането
на пари, представя в БНБ копие от утвърдените
от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ вътрешни правила за мерките
срещу изпирането на пари и финансирането
на тероризма в 30-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно от утвърждаването на
приети промени в тях.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Финансовите институции, вписани в регистъра
по чл. 3а ЗКИ, съхраняват най-малко 5 години
цялата счетоводна и друга информация и документи относно осъществяваната от тях дейност,
включително по сключените договори.“
§ 16. В чл. 16, ал. 1 думите „общи условия“
се заличават.
§ 17. В чл. 17 се създава т. 3:
„3. за промяна на обстоятелствата по чл. 4
и/или 5 – 500 лв.“
§ 18. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен
от Министерството на външните работи,
от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа
или от лице, сключило договор за преводи
с Министерството на външните работи, а
представяните официални документи трябва
да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Подуправителят на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“, може да поиска
отделни частни документи от съществено
значение за преценката относно спазването
на изискванията на тази наредба да бъдат с
нотариална заверка на подписите на лицата,
които са ги издали.“
2. В ал. 2 след думите „подписват с“ се
добавя „квалифициран“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Лицата по § 4 и 6 от преходните и
заключителните разпоредби връщат удостоверенията си за регистрация в срока по § 80,

ВЕСТНИК
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ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27
от 2014 г.) и се пререгистрират служебно.
§ 20. (1) Вписаните в регистъра финансови институции, които ще извършват дейност
по чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните
институции, подават в срока по § 80, ал. 4
от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27
от 2014 г.) заявление за пререгистрация, към
което прилагат:
1. удостоверението за регистрация;
2. документи, които доказват спазването на
изискванията по чл. 4, ал. 1 – 3 и 5;
3. документите по чл. 6, ал. 3 за лицата,
които управляват и представляват финансовата
институция по силата на упълномощаване;
4. списък на действителните собственици
и документите по чл. 6, ал. 4 за тях, в случай
че не са представени в БНБ;
5. други документи, необходими за удостоверяване на изискванията на наредбата.
(2) Българската народна банка вписва финансовата институция в тримесечен срок от
получаване на заявлението и представяне на
всички необходими документи, удостоверяващи
спазване на изискванията на наредбата.
(3) Българската народна банка отказва пререгистрация на финансовата институция, когато
не отговаря на изискванията на наредбата.
§ 21. Дружество, което е подало заявление
за регистрация като финансова институция
преди влизане в сила на наредбата, се вписва
в регистъра, ако отговаря на изискванията на
тази наредба.
§ 22. Вписаните в регистъра финансови
институции, които не са подали заявление за
пререгистрация в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.),
и тези, на които е отказана пререгистрация,
се заличават от регистъра.
§ 23. Издадените удостоверения за регистрация по тази наредба загубват валидност
с изтичане на срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от
2014 г.), а за пререгистрираните преди този
срок финансови институции – от датата на
пререгистрацията.
§ 24. Тази наредба се издава на основание
чл. 3а, ал. 1, ал. 2, т. 3, ал. 4, 7 и 8 и чл. 25,
ал. 3 във връзка с § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 58
от 13 май 2014 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.
Управител:
Иван Искров
3376
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-И-545
от 14 май 2014 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 – 4 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от
изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-И-116 от 20.02.2014 г.,
нареждам:
Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 06.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен
със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.). Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите
успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, както следва:
№

Име, презиме и фамилия

Адрес

Телефон

Специалност

1.

Александър Борисов Тошев

Кюстендил, ул. Гороцветна № 35, ет. 1

888 376 164 юрист

2.

Алексей Драганов Цветанов

София, ул. Гено Киров № 2

878 423 567 икономист

3.

Анастас Момчилов Нучев

София, ул. Леге № 10, ет. 4

898 428 429 юрист

4.

Ангел Ангелов Ганев

София, бул. Цар Освободител № 8А, ет. 4 888 801 115 юрист

5.

7.

Антоанета Николова Николова Пловдив, бул. Шести септември № 161, 888 553 338 юрист
ет. 1, ап. 16
Бранимир Димов Димитров София, ж.к. Люлин 2, бл. 218, вх. А, 899 750 550 юрист
ет. 3, ап. 7
Бранимир Николаев Балачев Варна, ул. Парижка комуна № 2, ет. 2
888 307 707 юрист

8.

Валентин Ангелов Тончев

Русе, ул. Гладстон 5, ет. 3

9.

Валери Петров Анчев

София, ж.к. Младост 1, бл. 74, вх. 2, 888 795 075 юрист
ет. 12, ап.136
Плевен, бул. Христо Ботев 115, вх. Б, 885 013 253 юрист
ет. 7, ап. 14
София, ул. Съборна 14, ет. 5
888 837 488 юрист

6.

10. Валя Георгиева Иванова
11. Васил Методиев Стефанов

888 210 397 юрист

12. Величка Костадинова Коста- София, ул. Три уши 8, ет. 4
887 594 953 юрист
динова
13. Веселин Димитров Вангелов София, ул. Делян Белишки 54, ет. 4, ап. 13 888 652 144 юрист
14. Веселин Иванчев Георгиев

София, ул. Позитано 9а, ет. 2, офис 6

886 845 942 юрист

15. Владимир Янков Вакрилов

София, ул. Княз Борис I № 120

888 693 344 юрист

16. Галина Илиева Христова

София, бул. Витоша 15, ет. 4

886 008 229 юрист

17. Георги Гавраилов Чолаков

София 1756, р-н „Изгрев“, ул. Лъчезар 894 406 630 юрист
Станчев 3, ет. 14
София, р-н „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, 894 406 757 юрист
бл. 22, вх. В, ет. 7, ап. 19
Русе, ул. Гладстон 5, ет. 2
887 511 756 юрист

18. Георги Георгиев Миленов
19. Георги Димитров Чокоев
20. Георги Йорданов Стратиев
21. Дарина Димитрова Илиева

гр. Тервел 9450, област Добрич, ул. Алеко 988 879 059 юрист
Константинов 9
Варна 9010, ул. К.д.п. Георги Боев 4, ап. 10 889 041 443 юрист

22. Десислава Георгиева Николова Бургас 8000, ул. Васил Априлов 16, ет. 3,
офис 2
23. Диана Томанова Димитрова Пловдив, ул. Николай Хайтов 19, ет. 5,
ап. 21
24. Димитър Георгиев Тодоров
София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 446, ет. 3,
вх. 4, ап. 9
25. Евгения Владимирова Гага- Бургас 8000, ул. Апостол Карамитев 10,
шева
ет. 4, офис 10
26. Емил Върбанов Томов
София 1612, бул. Цар Борис III № 19,
вх. Б, ап. 76

888 974 212 юрист
888 777 343 юрист
885 822 451 юрист
889 316 480 юрист
898 788 186 икономист
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27. Иван Емилов Милев
28. Иван Лазаров Кънев
29. Иван Петров Тосков
30. Иван Филипов Иванов

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
Адрес
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Телефон

София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ра- 888 192 303 икономист
левица 64, вх. В, ет. 3, ап. 44
Смолян, ул. Острица 26, ап. 13
885 250 260 икономист
София, бул. Драган Цанков 36, ет. 3, 897 824 850 юрист
офис 337
Плевен, ул. Лайка 31, ап. 6
884 048 988 юрист

31. Иво Лъчезаров Георгиев

София, ул. Христо Белчев 42, вх. Б, ет. 5, 888 040
ап. 25
32. Илка Георгиева Димова-Мазга- София, бул. Княз Ал. Дондуков 19, ет. 2 888 680
лева
33. Ирена Венкова Иванова
Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, 885 464
ап. 2
34. Йовка Благоева Алипиева
София, ул. Братя Миладинови 5, ап. 9
887 538
35. Йордан Костадинов Костов

Специалност

904 юрист
812 икономист
321 юрист
179 юрист

София, ж.к. Илинден, ул. Нишка 172, ет. 3 878 150 047 юрист

36. Красимир Георгиев Босолов

София, р-н „Средец“, ул. Ген. П. Парен- 887 900 600 юрист
сов 39, ап. 5
37. Красимира Златкова Станку- София, ул. Пирински проход 47, вх. Г, 888 944 589 юрист
лова
ет. 3, ап. 11
38. Лиляна Димитрова Йорданова Варна 9000, ул. Странджа 14, ет. 6, ап. 23 889 629 190 икономист
39. Любка Иванова Пеева

Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 11, вх. 12, 887 843 311 икономист
ет. 4, ап. 15
40. Мариана Атанасова Атанасова София, ж.к. Младост 1, бл. 49Б, вх. 1, ет. 6 878 481 123 юрист
41. Мариела Иванова Даткова
42. Мария Георгиева Шукерова

София 1373, ж.к. Западен парк, ул. За- 888 410 630 юрист
падна, бл. 88, вх. Б, ет. 4, ап. 15
София, бул. Витоша 10, ет. 6, ап. 21
895 662 550 икономист

43. Мария Трифонова Димова

София 1612, ул. Смолянска 2, ап. 7

885 665 809 икономист

44. Марияна Маринова Пасева

гр. Тервел, област Добрич, ул. Лом 1

886 898 035 икономист

45. Мартин Милчев Апостолов

София, ул. Деян Белишки 60, ет. 5, ап. 15 888 610 991 юрист

46. Милена Русева Иванова

Варна 9010, ул. Петър Райчев 14, ет. 6, 888 529 450 юрист и  икоап. 26
номист
София, бул. Витоша 37, ет. 2, ап. 6
889 403 240 юрист

47. Николай Ангелов Ганев

48. Николай Бранимиров Балачев Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2

887 623 367 юрист

49. Николай Тодоров Яков

Плевен, ул. Тимок 10, ап. 4

878 904 171 юрист

50. Павлин Колев Колев
51. Панайот Йовчев Велков

София 1505, ул. Плачковски манастир 21, 888 801 867 юрист
вх. А, ет. 3, ап. 5
Бургас, ул. Сливница 37, ет. 3, ап. ляв
885 131 017 юрист

52. Петя Георгиева Георгиева

София 1504, ул. Чаталджа 59, ателие 3

888 981 176 икономист

53. Пламен Веселинов Костадинов Горна Оряховица, ул. П. К. Яворов 4А, 888 700 604 юрист
ет. 2, ап. 3
54. Радостина Николова Николова Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, 888 459 015 юрист
ет. 1, ап. 1
55. Ралица Цанкова Костадинова Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11
898 728 864 юрист
56. Росен Стефанов Русев

Шумен, ул. Съединение 111

878 156 786 юрист

57. Росица Краева Петкова

София, ул. Лерин 24, вх. А, ап. 4

58. Роско Николов Симов

Шумен 9701, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55

888 139 404 юрист и икономист
877 444 397 юрист и икономист
887 351 424 юрист

59. Силвия Кръстева Кръстева- София, ул. Голаш 2, ап. 20
Кочкова
60. Стефан Симеонов Сачев
София, ул. Цар Иван Шишман 3, вх. Б, 887 509 390 юрист
ет. 5
61. Стефка Бонева Стойчева
Шумен, ул. Съединение 111
887 268 064 юрист
62. Стоян Филипов Марински
63. Теодор Василев Иванов

Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 1, 888 549 346 юрист
ап. 3
Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38, ет. 4 878 911 751 юрист

64. Тижин Исмаил Гюлер

Варна, ул. Ген. Петър Кюркчиев 3

887 621 378 юрист
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65. Тихомир Гочев Чемширов
66. Тихомир Димов Иванов
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София, ж.к. Дианабад, бл. 42А, вх. А, 889 504 339
ет. 4, ап. 13
София 1606, бул. Ген. Тотлебен 39, ет. 6, 888 702 827
ап. 18
София, бул. Витоша 10, ет. 6, ап. 21
899 141 659

Специалност
юрист

юрист и икономист
67. Тихомир Николаев Николов
юрист и икономист
68. Царина Николаева Дикова
Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович 887 893 719 юрист
26А, ет. 7
69. Цветан Василев Мирчев
София, ул. Лерин 57, ет. 6, ап. 35
888 619 323 юрист
Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Министерството на правосъдието и
съобщена писмено на всички кандидати, подали заявление за участие в изпита за придобиване на
квалификация за синдик.
Заповедта може да бъде оспорвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили
квалификация за синдици.
Министър:
З. Златанова

3437

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО-РД-09-1278
от 13 май 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и
Решение № 220 от 10.04.2014 г. на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да бъде преобразувана Целодневна детска
градина № 64 „Вяра, Надежда и Любов“ с адрес
ж.к. Младост 4, до блок 436, район „Младост“, в
Обединено детско заведение № 188 „Вяра, Надежда и Любов“ с административен адрес София,
ж.к. Младост 4, до блок 436, район „Младост“.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заведение
относно нормалното му функциониране.
3. Трудовите отношения на персонала в Целодневна детска градина № 64 да се уредят по
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Младост“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.
Кмет:
Й. Фандъкова
3397

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ЗАПОВЕД № 322
от 15 май 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 4 и чл. 27, ал. 4
ППЗНП, както и във връзка с Решение № 501 от
25.04.2014 г., прието с Протокол № 041 от 25.04.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Приморско, нареждам:
I. Преобразувам Целодневна детска градина
„Русалка“ – гр. Приморско, в Обединено детско
заведение „Русалка“ – гр. Приморско.
II. Утвърждавам численост на персонала, както
следва – 2 медицински сестри и 2 детегледачки.
III. Задължителната документация на ЦДГ
„Русалка“, наличният инвентар, сградният фонд и

поземлените имоти – публична общинска собственост, да се приемат за управление и стопанисване
от ОДЗ „Русалка“.
IV. Да се открие яслена група в ОДЗ „Русалка“
за деца до 3-годишна възраст.
V. Определям разходите за издръжка на новоразкритата яслена група до 31.12.2014 г. да са
за сметка на общинския бюджет. Финансирането
за 2015 г. се осигурява от ЕРС за държавно делегираните дейности по функции.
VI. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта за защита
на важни обществени интереси – осигуряване на
възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни изисквания.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, чрез органа, който я е
издал, в 14-дневен срок от съобщаването є.
Контрола по заповедта запазвам за себе си.
Кмет:
Д. Германов
3440
17. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 2, букви „а“ и „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, букви „а“ и „б“ във връзка с чл. 143, ал. 1
и 2 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-26 от 16.05.2014 г. на
Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура“ за обект „Жп линия
№ 4 – Русе – Горна Оряховица – Дъбово, междугарие Плачковци – Кръстец от км 190+510
до км 192+935 (в това число тунел № 12); от
км 195+950 до км 197+914 (в това число тунели
№ 15, 16 и 17); гара Кръстец (коловози № 1, 2, 3
и 4) от км 199+196 до км 201+530 – реконструкция“ с местонахождение област Габрово, община
Трявна, землище с. Станчов хан, ПИ № 000777,
000047, 000029, 000999, 000771, 000773, 000774,
000775, 000776, 000778, 000881, 000882, 68823.501.4,
68823.501.6, 68823.501.8 и област Стара Загора,
община Мъглиж, землище с. Борущица, ПИ
№ 000303. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
3407
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9. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на редовни докторанти, платено обучение. От 1.06.2014 г.
до 31.07.2014 г. кандидатите подават следните
документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите
при степенна структура на обучение представят
копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и
„магистър“ и приложенията към тях; в случай че
издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, кандидатът представя уверение; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за
първи изпит по специалност и 30 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (Ректорат – Северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG 52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът,
към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят приложени в папка. Документи се
приемат в 214 кабинет, Ректорат – Северно крило,
тел. 8462185, 9308445.
Предложение за приемане на докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз, платена форма на обучение, за учебната 2013/2014 г.

№

Шифър

Докторска
програма

2.3.

Философия (Философия с преподаване
на английски език)

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно, задочно,
брой
брой

Философски факултет
1

1

Общо
1
3430
71. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за доцент в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1 Машинно инженерство и научна специалност
02.02.08 Динамика, балистика и управление на
полета на летателни апарати за нуждите на катедра „Информационна сигурност“ на факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ – за военнослужещ (Конкурсът е обявен със
заповед на министъра на отбраната № ОХ-805 от
22.11.2013 г., линк: http://www.nvu.bg/node/1112), със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Регистратура за некласифицирана информация
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на университета, телефон: 062 61-88-75; Siemens:
62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
3357
72. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за доцент в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1 Машинно инженерство и научна специалност
02.02.08 Динамика, балистика и управление на
полета на летателни апарати, за нуждите на
катедра „Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение“
на факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – за военнослужещ (Конкурсът е обявен със
заповед на министъра на отбраната № ОХ-805 от
22.11.2013 г., линк: http://www.nvu.bg/node/1113), със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Регистратура за некласифицирана информация
на университета, телефон: 062 61-88-75; Siemens:
62075; GSM: 0888131479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
3358
1. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност
доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика и научна специалност
01.02.02 Приложна механика за нуждите на научно
структурно звено „Механика на деформируемото
твърдо тяло“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.
2 979 64 23, факс 2 870 74 98.
3431
57. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ и Заповед
№ 1505 от 15.05.2014 г. на кмета на община Варна
съобщава, че е преработен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за имотите, попадащи в кв. 1, 2, 3, 4, 5 и 6,
местност Таушан тепе, Варна. Проектът е изложен в техническа служба на район „Приморски“
при Община Варна, ет. 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да прегледат изработените планове и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна чрез район
„Приморски“.
3442
63. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – специализирана схема за обект: „Електронна кабелна въздушна мрежа в кв. Марийно,
Димитровград, по улици: Бригадирска, Преслав,
Атанас Велчев и Марица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта, който е
на разположение в стая 76, ет. 7, в сградата на
община Димитровград, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3426
238.– Община „Тунджа“, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план  
(парцеларен план) на подземна кабелна ел.проводна
линия 1 kV от съществуващ ТП „1“, намиращ се
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в поземлен имот № 00016, до УПИ І-190011, за
обект „Складова база за зърно и разтоварване“
в землище на с. Гълъбинци, през ПИ № 000002,
000016 и 000020 по КВС на с. Гълъбинци, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробния
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на общината.
3427

СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.;
изм. с Решение № 5465 от 2006 г. на ВАС, бр. 45
от 2006 г.), издадена от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и енергетиката
и министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 111 от
2013 г., в сила от 27.12.2013 г.), от Русалена Пламенова Ангелова и Красимир Недев Стефанов с
адрес: София, ул. Владайска 23, ет. 4, ап. 9, по
което е образувано адм. дело № 5489/2014 г. по
описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 4.02.2015 г.
в 11 ч., 1-ва зала.
3432
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 203/2014 г.
по Заповед № АК-04-14-(1) от 10.04.2014 г. на областния управител на област Монтана, с която
се оспорва Решение № 359 от протокол № 30
от 13.02.2014 г. на Общинския съвет – с. Георги
Дамяново. Конституирани страни по делото са:
оспорващ: областният управител на област Монтана, и ответник: Общинският съвет – с. Георги
Дамяново. Административно дело № 203/2014 г.
по описа на Административния съд – Монтана,
е насрочено за 19.06.2014 г. в 10,15 ч.
3409
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1016/2014 г. по
жалба на Валентин Александров Ройнов, Даниела
Георгиева Атанасова, Петко Григоров Атанасов
и „Статос“ – ООД, срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Асеновград в
частта на приложение № 2, раздел „Услуги, предоставяни от дейност „Инспекторат, паркинги и
гаражи“, в която се създава нова т. 4а въз основа
на Решение № 1277, взето на четиринадесетото
редовно заседание с протокол № 40 от 29.01.2014 г.
на ОбС – Асеновград. Ответник по жалбата е
Общинският съвет – Асеновград. Делото е насрочено за 10.07.2014 г. в 14,30 ч.
3410
Административният съд – София-град, уведом ява, че по описа на съда е образу вано
адм. д. № 2685/2014 г. на VІ тричленен състав,
насрочено за 6.06.2014 г. в 15,30 ч., по жалба на
Софийски обществен съвет, представлявано от
председателя на управителния съвет – Гергана
Ангелова Ценова-Владкова, срещу Решение № 617
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от 27.11.2013 г. на Столичния общински съвет
по протокол № 52 от 21.11.2013 г. по доклад с
вх. № СО-9300-392 от 5.11.2013 г. относно приемане на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за реда и условията за пътуване с
обществения градски транспорт на територията
на Столична община, приета с Решение № 520 по
протокол № 48 от 26.09.2013 г. на СОС, в частта,
в която се заличава думата „билет“ в различните
є словосъчетания и се заменя с думата „карта“, и
произтичащите от нея разновидности при преформулиране на текста на разпоредбите. 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.
3411
Силистренск ият окръжен съд у ведом ява
кредиторите на „Вива Трейдинг“ – ЕООД, ЕИК
118541338, гр. Алфатар, област Силистра, Резервен
промишлено-складов терен, че на 6.06.2014 г. в
10 ч. по т.д. № 97/2014 г. по описа на съда ще се
проведе производство по искане на кредитора
„Обединена Българска банка“ – АД, София, за
отмяна на решение на събрание на кредиторите на „Вива Трейдинг“ – ЕООД, проведено на
23.04.2014 г.
3412
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 181/2013 г.
за политическа партия „Синьо единство“, както
следва: заличава следните заместник-председатели на Националното ръководство: Александра
Валериева Боджова, Гергана Николова Гергова;
вписва следните заместник-председатели на
Националното ръководство: Ваньо Евгениев
Шарков, Костадин Георгиев Шанков, Драгомир
Иванов Драгомиров, Любомир Свиленов Стефанов; заличава генералния секретар на Националното ръководство Димитър Иванов Иванов;
вписва за главен секретар на Националното
ръководство Димитър Иванов Иванов; заличава
председателя на Контролната комисия Драгомир
Иванов Драгомиров; вписва за председател на
Контролната комисия Цветан Костов Костов;
партията се представлява от председателя Христо Христов Панчугов, а в негово отсъствие или
по поставени от него задачи – от всеки един от
заместник-председателите или главния секретар
по ред, определен от председателя: Александър
Владимиров Маджиров, Емил Йорданов Йорданов,
Маргарита Василева Бойчева, Ваньо Евгениев
Шарков, Костадин Георгиев Шанков, Драгомир
Иванов Драгомиров, Любомир Свиленов Стефанов, Димитър Иванов Иванов; вписва изменения в
устава на политическата партия, приети на Първа
извънредна Национална конференция, проведена
на 18.01.2014 г.
3445

ПОК А НИ И СЪОБЩ ЕНИ Я
76. – Управителният съвет на Националния
полицейски синдикат в България (НПС), София,
на основание чл. 21, ал. 2 от устава на сдружението
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и чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение № 1 от 15.05.2014 г.
свиква 8-и извънреден конгрес на Националния
полицейски синдикат в България на 27.06.2014 г. в
15 ч. в сградата на планински рехабилитационен
център „Цигов чарк“ на Медицинския университет в Пловдив при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. отчет за
дейността на националната контролна комисия;
3. приемане на нов устав на НПС в България; 4.
вземане на решения за дейността на НПС в България до 9-ия конгрес; 5. избор на президент; 6.
актуализиране състава на националната контролна
комисия – освобождаване и избор на членове.
Нормата на представителство е съгласно чл. 21,
ал. 3 от устава на НПС.
3474
Софийският градски съд с определение от
15.04.2014 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Българска федерация по
спелеология, София, на 5.07.2014 г. в 10,30 ч. в
София, кв. Лозенец, ул. Димитър Димов 14, при
следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет на УС
на БФСп за 2013 г.; 2. обсъждане на финансов
отчет за 2013 г.; 3. доклад на контролния съвет за
2013 г.; 4. избор на председател и нови членове на
УС на БФСп. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят.
3434
2. – Управителният съвет на сдружение „Сдружение спортно дружество Септември“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.07.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Венера 5, хотел „Триада“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава; 2. приемане на решение по чл. 12 или
чл. 13 ЗЮЛНЦ; 3. приемане на доклада за дейността на управителния съвет; 4. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
и избор на нови членове на управителния съвет и
председател. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч. при същия дневен ред и място
на провеждане.
3450
1. – Управителният съвет на сдружение „Сдружение бадминтон клуб НСА“, София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.07.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Венера 5, хотел
„Триада“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на промени в устава; 2. приемане
на решение за участие в други сдружения; 3. приемане на доклада за дейността на управителния
съвет; 4. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет и избор на нови членове
на управителния съвет и председател. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
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събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. при
същия дневен ред и място на провеждане.
3449
3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб на кооператорите Старт“, София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.07.2014 г. в 18 ч. в София, ул. Венера 5, хотел „Триада“ – заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава; 2. приемане на решение за участие в други
сдружения; 3. приемане на доклада за дейността на управителния съвет; 4. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет и
избор на нови членове на управителния съвет и
председател. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч. при същия дневен ред и място
на провеждане.
3451
1. – Управителят на СНЦ „Общински водолазен център – Созопол“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 27.06.2014 г. в 17,30 ч. в Созопол,
ул. Рила 9, при следния дневен ред: 1. разглеждане
и приемане отчета за дейността на управителя;
2. разглеждане и утвърждаване план за дейността
за предстоящата година и проекти за изпълнение
на конкретни задачи; 3. приемане бюджета на
сдружението.
3444
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баненска буна – 2011“, с. Баня,
община Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 4.07.2014 г. в 17 ч. в с. Баня, ул. Първа
№ 8, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
извършената дейност; 2. избор на нови членове
на управителния съвет; 3. приемане на Правила
за реда за осъществяване на общественополезна
дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението и актуализиране размера
на членския внос. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на същото място от 18 ч. независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на
ОС са на разположение на членовете в с. Баня,
ул. Първа № 8.
3435
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 1178 от 28 март 2014 г. на Надзорния съвет на
същата (ДВ, бр. 34 от 2014 г.): „Числото „295 000“
в т. 2 да се чете „299 000“, а числото „25 900“ в
т. 4 да се чете „29 900“.
3401
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