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те за закрила на деца с изявени дарби
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

ХLIIІ Народно събрание на 1 октомври 2015 г.,
повторно приет на 5 ноември 2015 г.
Издаден в София на 9 ноември 2015 г.

УКАЗ № 218
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата
между правителството на Република България и правителството на Република Австрия
за сътрудничество в областта на културата,
образованието, науката и младежта, приет
от ХLIIІ Народно събрание на 29 октомври 2015 г.
Издаден в София на 5 ноември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между прави
телството на Република България и правител
ството на Република Австрия за сътрудничест
во в областта на културата, образованието,
науката и младежта
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Република Австрия за
сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта, подписана
на 12 февруари 2015 г. в София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 29 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 220
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за военното разузнаване, приет от

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за военното разузнаване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда организацията,
дейностите, задачите и функционирането на
военното разузнаване, както и статуса на
служителите му.
Чл. 2. Военното разузнаване обединява
дейността на всички разузнавателни структури
и формирования във въоръжените сили на
Република България и се води с цел добиване,
обработване и предоставяне на разузнавателна
информация в интерес на отбраната на страната и на националната сигурност.
Чл. 3. Военното разузнаване участва в
дейност та на разузнавателните общности
на организацията на Северноатлантическия
договор (Н АТО) и на Европейск и я съюз
(ЕС), осъществява обмен на разузнавателна
информация и разузнавателна поддръжка в
съюзни и коалиционни операции.
Чл. 4. Военното разузнаване се осъществява от:
1. служба „Военна информация“, наричана
по-нататък „Службата“;
2. разузнавателни структури в органите за
управление и разузнавателни военни формирования в Българската армия.
Чл. 5. Военното разузнаване се осъществява
въз основа на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и
международните договори, по които Република
България е страна;
2. зачитане на правата и свободите на
гражданите и тяхното достойнство;
3. взаимодействие с органите на държавната
власт, службите за сигурност и службите за
обществен ред;
4. централизирано управление и контрол
на разузнавателната дейност;
5. съчетаване на явни и тайни форми и
способи на работа;
6. спазване на политически неутралитет;
7. обективност и безпристрастност.
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Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ НА ВОЕННОТО
РАЗУЗНАВАНЕ
Раздел I
Организация на военното разузнаване
Чл. 6. Разузнаването във въоръжените сили
на Република България е организирано в единен централизиран процес и се осъществява на
стратегическо, оперативно и тактическо ниво.
Чл. 7. (1) Службата организира и води
стратегическото разузнаване с използване
на човешки ресурси и технически средства.
(2) Службата е структура на пряко подчинение на минист ъра на отбраната и е
юридическо лице. Директорът на Службата
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на отбраната.
(3) Службата събира и обработва цялата
информация, добита от разузнавателните органи на военното разузнаване или получена от
разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от
разузнавателните органи на страните – членки
на НАТО и ЕС, и от партньорски служби.
(4) Службата е автономна при осигуряване
на вътрешната сигурност, защитата на класифицираната информация и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната
дейност.
Чл. 8. (1) Съвместното командване на силите планира и организира разузнаването и
разузнавателното осигуряване на оперативно
ниво, координира разузнавателния процес и
осъществява ръководството и взаимодействието на разузнавателните формирования
и органи на видовете въоръжени сили при
провеждане на съвместни операции.
(2) Командирите на видовете въоръжени
сили на оперативно ниво планират, организират и ръководят разузнаването на подчинените
си структури.
Чл. 9. Командирите (началниците) на военни формирования организират военното
разузнаване на тактическо ниво.
Раздел II
Задачи на военното разузнаване
Чл. 10. На военното разузнаване на стратегическо, оперативно и тактическо ниво в
съответствие с предназначението, функциите и
отговорностите им в единния разузнавателен
процес се поставят задачи по ред, определен
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 11. На военното разузнаване не може
да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. То не събира, не обработва,
не анализира и не съхранява информация от
вътрешнополитически характер.
Чл. 12. Основни задачи на военното ра
зузнаване на стратегическо ниво са:
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1. добиване и анализ на стратегическа
разузнавателна информация, необходима за
отбраната на страната и защитата на националната сигурност от външни посегателства,
рискове и заплахи;
2. информационно осигуряване на дейности
те на държавните институции в областта на
сигурността и отбраната на страната;
3. осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение
за рисковете и заплахите за националната
сигурност и колективната отбрана;
4. осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планирането във въоръжените сили и за развитието на оперативни
способности;
5. развиване на информационно и оперативно сътрудничество с разузнавателните
структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните
органи на страните – членки на НАТО и ЕС,
и с партньорските служби в интерес на националната и колективната отбрана и сигурност;
6. осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеждане на съвместни
операции с разузнавателните структури на
НАТО и ЕС, разузнавателните органи на
страните – членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби;
7. осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурността на операциите
и мисиите извън територията на страната, в
които участват български военни контингенти
и отделни военнослужещи;
8. осъществяване на непосредствено ръководство на службата на военния аташе към
задграничните представителства на Република
България.
Чл. 13. За изпълнение на възложените є
задачи Службата:
1. използва специфични форми, методи и
средства на оперативна работа при условия и по
ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
2. привлича за сътрудничество български
граждани или граждани на друга държава с
тяхното доброволно съгласие за изпълнение на
разузнавателни задачи при условия и по ред,
определени с акт на министъра на отбраната;
3. осигурява мерки за защита и закрила
на лицата, които работят или са работили,
сътрудничат или са сътрудничили на военното
разузнаване;
4. създава собствени прикрития на служители на Службата при условия и по ред,
определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
5. използва прикрити я във ведомства,
организации, търговски дружества и други
юридически лица при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
6. съставя и използва документи за чужда
самоличност и други официални документи,
необходими за прикритие на служители от
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Службата, които изпълняват оперативно-ра
зузнавателна дейност, при условия и по ред,
определени с правилника по чл. 17, ал. 4;
7. разработва и произвеж да специална
техника, спомагателни средства и документи
за осигуряване на оперативната си дейност;
8. използва документи за защита и скриване на принадлежността на личния си състав,
сградите и съоръженията, предоставени за
управление от Службата;
9. развръща и използва органи за електронно разузнаване за добиване на информация
в интерес на националната сиг у рност от
външни електронни системи и средства при
условия и по ред, определени с правилника
по чл. 17, ал. 4;
10. развива способности да добива ра
зузнавателна информация, самостоятелно
или съвместно със структури на НАТО, ЕС
и партньорски служби, чрез използване на
космически, авиационни, морски или земни
системи за получаване на изображения при
условия и по ред, определени с правилника
по чл. 17, ал. 4;
11. сключва договори с юридически и физически лица за услуги и доставки, свързани
с дейността на Службата, в съответствие със
Закона за обществените поръчки и със Закона
за защита на класифицираната информация.
Ч л. 14. Разу зна ват ел н и т е с т ру к т у ри в
Българската армия изграждат и поддържат
способности за разузнавателна поддръжка
на операциите.
Чл. 15. (1) Военното разузнаване на оперативно и тактическо ниво изпълнява задачи по:
1. планиране и организиране на разузнаването, разузнавателната поддръжка и управлението на разузнавателните сили и средства на
подчинените военни формирования;
2. добиване, обработване и разпространяване на разузнавателна информация, поддържане
на база данни и управление на разузнавателния процес;
3. наблюдение и добиване на информация
за обстановката на и извън територията, във
и извън териториалните води и във и извън
въздушното пространство на Република България с цел предотвратяване и пресичане на
евентуални заплахи за отбраната на страната;
4. добиване на информация от комуникационни, информационни и радиотехнически
системи и средства чрез развръщане на разузнавателни органи за електронно разузнаване и
постове за наблюдение от открити източници;
5. добиване на разузнавателна информация
от видеофилми и изображения, включително
в реално време, чрез развръщане на сили и
средства за тяхното получаване, обработване
и дешифриране.
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(2) Структурата и функциите на органите
за военно разузнаване на оперативно и тактическо ниво се регламентират с актове на
началника на отбраната.
Чл. 16. При съвместни операции военното
разузнаване се планира и организира от Съвместното командване на силите с участието
на органи на стратегическо ниво, изпълнява
задачи по разкриване на противостоящи сили
и замисъла за тяхното използване и в съответствие с разработените планове осъществява разузнавателна поддръжка на войските
и силите.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА
ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
Раздел I
Устройство на военното разузнаване
Чл. 17. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, отдели и сектори.
(2) Към дирекциите може да се създават
териториални структури.
(3) Към Службата може да се създават военни формирования и задгранични структури
на пряко подчинение на директора є.
(4) Устройството на Службата, организацията на работа и общата численост на
служителите се определят с правилника за
устройството и дейността на служба „Военна
информация“, приет от Министерския съвет.
Чл. 18. Службата изпълнява самостоятелно
възложените є задачи в съответствие с този
закон и с правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 19. Устройството на военното разузнаване в Българската армия е в съответствие
с командната структу ра на оперативно и
тактическо ниво:
1. на оперативното ниво – в Съвместното
командване на силите и командванията на
видовете въоръжени сили чрез подчинените
им разузнавателни органи и военни формирования;
2. на тактическото ниво – във военните формирования чрез органите им за разузнаване.
Раздел II
Ръководство на военното разузнаване
Чл. 20. Ръководството на военното разузнаване се осъществява от:
1. министър-председателя;
2. министъра на отбраната;
3. началника на отбраната.
Чл. 21. Министър-председателят:
1. осъществява общото ръководство на
военното разузнаване на стратегическо ниво;
2. поставя дългосрочни и годишни информационни задачи на Службата;
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3. изисква и получава становища и доклади
от директора на Службата по въпроси, свързани с изпълняваните от нея функции и задачи.
Чл. 22. Министърът на отбраната:
1. осъществява непосредственото ръководство на военното разузнаване на стратегическо ниво и общото ръководство на военното
разузнаване в Българската армия;
2. поставя информационни задачи;
3. издава нормативни актове, свързани с
дейността на военното разузнаване;
4. осъществява контрол върху финансовоадминистративната дейност и разпореждането с материално-техническите ресурси на
Службата;
5. внася в Министерския съвет предложения
за приемане на нормативни актове, свързани
със Службата, и годишен доклад за изпълнението на поставените є задачи.
Чл. 23. (1) Началникът на отбраната:
1. ръководи военното разузнаване в Българската армия на оперативно и тактическо ниво;
2. поставя задачи на военното разузнаване
в Българската армия и осъществява контрол
върху изпълнението им.
(2) При осъществяване на дейностите по
ал. 1 и при изпълнение на задълженията по
чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
началникът на отбраната се подпомага от
Службата, като є поставя конкретни задачи.
Раздел III
Ръководство на служба „Военна
информация“
Чл. 24. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава за
срок 5 години.
(2) Директорът може да бъде преназначен
на същата длъжност само за срок от още
5 години.
(3) Директор на Службата може да бъде
военнослужещ на действителна военна служба
с висше военно звание.
(4) Директорът на Службата се назначава
и освобождава с указ на президента на Репуб
лика България по предложение на Министерския съвет.
(5) Правомощията на директора на Службата се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане, заявено писмено;
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. при навършване на пределната възраст
за съответното военно звание, когато е военнослужещ на действителна военна служба;
4. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
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5. при влизане в сила на присъда, с която
е наложено наказание за умишлено престъп
ление от общ характер;
6. при настъпване на несъответствие с
изискванията по чл. 26;
7. при смърт или поставяне под запрещение.
(6) Директорът на Службата:
1. ръководи, организира и отговаря за цялостната є дейност;
2. предлага на министъра на отбраната за
утвърждаване длъжностните разписания на
Службата;
3. сключва договори за военна служба и
упражнява правомощия във връзка с приемането, изпълнението, преминаването и
прекратяването на военната служба на военнослужещите, с изключение на тези по чл. 25,
ал. 1, т. 1, и упражнява правомощията на орган
по назначаването и на работодател по отношение на цивилните служители по служебно
и трудово правоотношение съгласно Закона
за държавния служител и Кодекса на труда;
4. ръководи и организира подготовката и
повишаването на квалификацията на служителите от Службата;
5. организира и отговаря за съставянето,
изпълнението, отчета и контрола на бюджета
на Службата;
6. командирова за изпълнение на служебни
задачи служители от Службата в страната и
в чужбина, освен в случаите на дългосрочно
командироване в задграничните представителства на Република България;
7. ръководи, организира и контролира
дейностите по защита на класифицираната
информация в Службата;
8. организира инспекции, свързани с дейността на Службата;
9. управлява и отговаря за информационните фондове и фондовете за съхранение
на оперативната док у ментаци я, делата и
преписката на оперативния отчет и архив,
създадени в Службата;
10. възлага обществени поръчки в рамките
на своята компетентност по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по
прилагането му;
11. управлява предоставените на Службата държавни имоти и дейността, свързана с
ресурсното им осигуряване.
(7) При осъществяване на правомощията
си по ал. 6 директорът на Службата издава
инструкции, заповеди и разпореждания.
Чл. 25. (1) Дейността на директора на
Службата се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат:
1. военнослужещи, които се назначават от
министъра на отбраната по предложение на
директора на Службата, по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, или
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2. цивилни служители, които се назначават
по реда на Кодекса на труда от директора на
Службата след съгласуване с министъра на
отбраната.
(2) Директорът възлага с писмена заповед
изпълнението на отделни функции и правомощия на заместник-директорите.
(3) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от
определен с негова писмена заповед заместник-директор за всеки конкретен случай.
(4) При освобождаване на директора от
длъжност или когато директорът е в обективна
невъзможност да изпълнява функциите си,
министърът на отбраната определя един от
заместник-директорите, който да изпълнява
неговите функции.
Чл. 26. За директор и заместник-директори на Службата могат да бъдат назначавани
лица, които:
1. имат само българско гражданство;
2. имат висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
3. притежават 10-годишен професионален
стаж в системата за защита на националната
сигурност или въоръжените сили;
4. не са осъждани за умишлено престъп
ление от общ характер независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани
от наказателна отговорност за умишлени
престъпления от общ характер;
5. не са лишени от правото да заемат държавна длъжност;
6. са проверени за принадлежност към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия и резултатът от проверката е обявен
по реда на същия закон;
7. са получили разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
8. не членуват в политически партии и/
или коалиции или организации с политически цели;
9. не са еднолични търговци, съдружници,
управители, прокуристи или членове на надзорни и управителни съвети или съвети на
директорите или контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически
лица с нестопанска цел, които осъществяват
стопанска дейност;
10. не са наети по трудово или по служебно
правоотношение, или по граждански договор,
освен за осъществяване на преподавателска
или научноизследователска дейност.
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Раздел IV
Ръководство на военното разузнаване на
оперативно и на тактическо ниво
Чл. 27. (1) Разузнаването на оперативно
ниво се ръководи от командващия на Съвместното командване на силите и командирите
на видовете въоръжени сили.
(2) Разузнаването на тактическо ниво се
ръководи от командирите (началниците) на
военните формирования.
(3) При осъществяване на правомощията
си по ръководство на военното разузнаване
лицата по ал. 1 и 2 издават заповеди, разпореждания и указания.
Чл. 28. (1) За осъществяване на контролни
функции при провеждане на държавната политика в Службата и с цел предотвратяване
и разкриване на закононарушения, както и за
повишаване на качеството и ефективността
на изпълнението на възложените функции и
дейности в Службата се назначава инспектор.
(2) Инспекторът е на пряко подчинение на
директора на Службата.
(3) За инспектор може да бъде назначаван
служител, който има висше образование и
стаж не по-малко от 5 години в Службата.
(4) Инспекторът може да бъде военнослужещ или цивилен служител, който се назначава
от министъра на отбраната по предложение
на директора на Службата.
Чл. 29. (1) Инспекторът извършва контролни и други проверки по указание на директора на Службата или по своя инициатива,
след съгласуване с директора на Службата,
по отношение на:
1. спазването на нормативните актове и
заповедите на министъра на отбраната и
директора на Службата;
2. спазването на вътрешния ред и дисцип
лина;
3. предотвратяването и установяването на
конфликт на интереси;
4. спазването на Етичния кодекс за поведение на служителите;
5. управлението и разпореждането с материални средства;
6. условията и реда за извършването на
финансови разходи за изпълнение на специфични цели на Службата;
7. условията на труд;
8. управлението на човешките ресурси;
9. спазването на основните права и свободи
на човека;
10. корупционни рискове и мерките за
ограничаването им.
(2) Инспекторът проучва предложенията,
сигналите, жалбите и молбите, подадени от
физически или юридически лица до директора
на Службата, и изготвя отговори по тях.
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(3) Инспекторът няма правомощие да извършва финансов контрол с изключение на
контрола по ал. 1, т. 5 и 6.
Чл. 30. (1) Директорът на Службата има
право да разпореди на инспектора да не започва и да прекрати извършването на конкретни
проверки, ако това ще доведе до достъп до
данни за оперативно-разузнавателни източници, методи и средства, оперативни дейности
и разузнавателни операции.
(2) В случаите по ал. 1 инспекторът има
право да докладва на министъра на отбраната.
Чл. 31. (1) Инспекторът докладва на директора на Службата за резултатите от извършените от него проверки и прави предложения
и препоръки във връзка с тях.
(2) Инспекторът представя годишен доклад
за резултатите от дейността си на министъра
на отбраната и директора на Службата.
Чл. 32. Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията и редът
за извършването им се определят с акт на
Министерския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОТО
РАЗУЗНАВАНЕ
Раздел I
Дейности на служба „Военна информация“
Чл. 33. Основни дейности на Службата са:
1. добиване на разузнавателна информация от военен характер, както и за хибридни
форми на война и за асиметрични рискове
и заплахи;
2. извършване на информационно-аналитична дейност при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата;
3. участие в организацията и осъществяването на военнодипломатическата дейност;
4. информационно осигуряване и разузнавателната поддръжка на въоръжените сили
на Република България и подпомагане на
началника на отбраната в дейността му по
планиране и ръководство на военното разузнаване в Българската армия;
5. организиране и осъществяване на специалната подготовка и следдипломната квалификация на служителите є;
6. организиране и провеждане – самостоятелно или във взаимодействие с партньорски
служби, на специални операции на и извън
територията на страната при спазване на
изискванията по чл. 11;
7. ресурсно осигуряване на дейностите на
Службата;
8. осигуряване сигурността на Службата,
нейния личен състав и защитата на класифицираната информация, както и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната
дейност;
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9. проучване за надеждност и издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация на служителите си.
Чл. 34. Службата осъществява обмен на
разу зна ват ел на и нформа ц и я, операт и вно
сътрудничество и съвместни операции със
специални служби и органи на други държави
и международни организации въз основа на
междуправителствени или междуведомствени
договори и споразумения или в рамките на
коалиционните дейности.
Чл. 35. (1) Службата създава и поддържа
собствен архив и специална картотека за
съхраняване на документи, сведения и данни,
както и делата на служителите и сътрудниците.
(2) Службата създава и поддържа собствен
архив и специална картотека за съхраняване
на документи, сведения и данни за чужди
граждани.
(3) Достъпът до архива и картотеките се
разрешава по ред, определен със заповед на
директора на Службата.
(4) Материали от архива на Службата,
представляващи историческа и научна ценност, се предават за съхранение в Държавния
архив при спазване разпоредбите на Закона
за защита на класифицираната информация.
Раздел II
Предоставяне на и достъп до информацията
на служба „Военна информация“
Чл. 36. (1) Потребители на информацията на Службата са държавни ведомства и
институции.
(2) Службата предоставя стратегическа,
оперативна и тактическа информация на ра
зузнавателните структури на НАТО и ЕС, на
разузнавателните органи на страните – членки
на НАТО и ЕС, и на партньорските служби.
(3) Редът за предоставяне на информация
по ал. 1 и 2 се определя с акт на министъра
на отбраната.
Чл. 37. (1) Службата предоставя еднаква
по обем и съдържание разузнавателна информация на:
1. президента на републиката;
2. председателя на Народното събрание;
3. министър-председателя;
4. министъра на отбраната.
(2) Президентът изисква и получава информация и становища от директора на служба
„Военна информация“ по въпроси, свързани
с отбраната и националната сигурност.
Чл. 38. (1) Постоянният секретар на отбраната и началникът на отбраната получават
разузнавателна информация във връзка с
изпълнението на функциите си по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(2) Ръководителите на структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, командващият на Съвместното командване на
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силите, командирите на видовете въоръжени
сили и командирите/началниците на военни
формировани я пол у чават к ласифицирана
разузнавателна информация при спазване на
принципа „необходимост да се знае“.
(3) Информационни документи – справочници, сборници, бюлетини, сводки, доклади и
други, се предоставят на структури от въоръжените сили по разчет, утвърден от началника
на отбраната.
(4) Не се допуска предоставяне на информация за източниците, методите, средствата
и способите за добиване на разузнавателните
сведения и данни, за списъчния състав на
Службата и за лица, които є сътрудничат или
са є сътрудничили, както и информация, която
би застрашила националната сигурност или би
могла да увреди, или да създаде опасност от
възникване на значителни вреди за служители,
сътрудници или други лица, придобили тази
информация, доколкото това не противоречи
на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
(5) Лицата, допуснати до сведения на Службата, носят отговорност за тяхното разгласяване и неправомерно ползване в съответствие
със Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 39. Службата информира обществеността за дейността си по ред, определен с
акт на министъра на отбраната.
Г л а в а

п е т а

СЛУЖИТЕЛИ ВЪВ ВОЕННОТО
РАЗУЗНАВАНЕ
Раздел I
Статус на служителите
Чл. 40. (1) Слу ж ителите във военното
разузнаване са:
1. военнослужещи;
2. цивилни служители по служебно правоотношение в съответствие със Закона за
държавния служител;
3. цивилни служители по трудово правоотношение.
(2) Статусът на служителите по ал. 1 се
урежда в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, този закон и правилника
по чл. 17, ал. 4.
(3) Служителите по ал. 1, т. 2 и 3 изпълняват функции, свързани с осигуряване дейността на Службата, които са различни от
задачите на военното разузнаване по чл. 12.
При необходимост директорът на Службата
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може да определи и длъжности, на които
служителите по ал. 1, т. 2 и 3 да изпълняват
задачи по чл. 12.
Чл. 41. (1) Служителите на Службата при
изпълнение на служебните си задължения
могат да заемат и длъжности под или на
прикритие.
(2) Изискванията за несъвместимост по
чл. 188, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за държавния
служител и по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда не се прилагат за военнослужещите, съответно за цивилните служители от
Службата, които заемат длъжности под или
на прикритие.
(3) Условията и редът за изпълнение на
служебните задължения от служители, които
заемат длъжности под или на прикритие, се
определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 42. (1) Служебното време, почивките
и отпуските на военнослужещите се определят при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и на правилника по чл. 17, ал. 4,
а работното време, почивките и отпуските
на цивилните служители – при условията и
по реда на Закона за държавния служител,
съответно Кодекса на труда и правилника по
чл. 17, ал. 4.
(2) Директорът на Службата може да определя специфична организация на служебното
време на военнослужещите и работното време
на цивилните служители, чиито постоянни
работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във
височинни райони извън населени места, при
спазване на общите правила за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд.
(3) Служителите, които заемат длъжности
под или на прикритие, ползват отпуск в размер, при условия и по ред, определени за тези
длъжности.
(4) Финансовите взаимоотношения между Службата и служителите, които заемат
длъжности на прикритие, се уреждат при
условия и по ред, определени с правилника
по чл. 17, ал. 4.
(5) Служителите ползват лечебните, санаториалните и профилактичните заведения
на Министерството на отбраната по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и правилника по
чл. 17, ал. 4.
Чл. 43. (1) След освобождаването от военна
служба или прекратяването на правоотношението военнослужещите или цивилните служители от Службата нямат право без изрично
разрешение на директора на Службата или
на оправомощено от него длъжностно лице
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да осъществяват контакти с лица, станали
им известни при или по повод изпълнение на
оперативно-разузнавателна дейност.
(2) Военнослужещите и цивилните служители при освобождаване от военната служба
или прекратяване на правоотношението им
подписват декларация по ал. 1.
Чл. 44. Служителите на военното разузнаване не могат да отказват изпълнение на
служебни задължения по религиозни мотиви.
Чл. 45. Служителите на Службата са длъжни да опазват държавната и служебната тайна
и след освобождаването им от военна служба
или прекратяване на правоотношението им
със Службата съгласно Закона за защита на
класифицираната информация.
Чл. 46. (1) Службата може да използва
полифизиограф за извършване на проверка
на кандидатите за постъпване на работа и
на служителите си.
(2) Проверката с полифизиограф се извършва от специализиран орган на Службата
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 47. Разноските по погребението на починали военнослужещи и цивилни служители
от Службата са за нейна сметка.
Раздел II
Изисквания за постъпване в служба „Военна
информация“
Чл. 48. (1) Служба „Военна информация“
се комплектува с личен състав самостоятелно
при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
(2) Служител, който работи в орган или
структура от системата за защита на националната сигурност, може да бъде назначен
на длъжност в Службата, ако отговаря на
изискванията и условията за нейното заемане
и след сключване на писмено споразумение
между него, директора на Службата и ръководителя на съответния орган и структура,
като не дължи възстановяване на разходите
за издръжка, обучение, квалификация и/или
преквалификация.
Чл. 49. (1) На военна служба в Службата
се приемат лица, които отговарят на:
1. изискванията на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
2. специфични изисквания, определени с
акт на министъра на отбраната.
(2) Приемането на военна служба и назначаването на длъж ност в Сл у жбата се
осъществяват след извършване на подбор при
условия и по ред, определени с правилника
по чл. 17, ал. 4.
(3) Кандидатите за приемане на военна
служба и за назначаване на длъжност в Службата подлежат на психологическо изследване от
специализиран орган на Службата при условия
и по ред, определени с акт на министъра на
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отбраната. Изследването се извършва за установяване на психологическата съвместимост с
изискванията на съответното направление на
дейност. На служба се назначават само кандидати, които са психологически съвместими
с изискванията на направлението на дейност.
(4) В Службата на военна служба се приемат
и се назначават на длъжност само лица, които
са получили разрешение за достъп от органа
по сигурността на Службата до изискващото
се за длъжността ниво на класифицирана
информация.
(5) Български граждани с двойно гражданство могат да бъдат приемани в Службата за
изпълнение на военна служба или служба в
резерва и да бъдат назначавани на длъжности,
определени от министъра на отбраната, при
спазване на изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.
(6) В Службата не могат да се назначават като военнослужещи или като цивилни
служители лица, които са в непосредствена
йерархическа връзка на ръководство и контрол
с друг военнослужещ или цивилен служител,
като съпруг, роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до втора
степен включително, или по сватовство до
втора степен включително.
Чл. 50. За изпълнение на разузнавателни
задачи директорът на Службата може да назначава лица, които са в трудови или служебни
правоотношения с друг работодател или орган
по назначаване, както и да ги освобождава
от длъжност и от военна служба.
Чл. 51. Началната военна подготовка на
военнослужещите, приети в Службата, се осъществява при условия и по ред, определени с
акт на директора на Службата.
Чл. 52. Ръководството, организацията, осигуряването на обучението и професионалната
квалификация на военнослужещи и цивилни
служители за нуждите на Службата се осъществяват при спазване на изискванията на
този закон и на правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 53. Подготовката на кадри за нуждите
на Службата се извършва във:
1. висши военни училища и военни академии в Република България и в други държави;
2. специализирани центрове на Министерството на отбраната;
3. граждански висши училища в Република
България и в други държави.
Ч л. 54. (1) Подг о т овката на ка д ри за
нуждите на Службата във висши училища и
академии в други държави се регламентира
с акт на министъра на отбраната.
(2) Обучението на кадри за нуждите на
Службата за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър“ може
да се извършва и в структура към Военната
академия „Г. С. Раковски“, като щатната є
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численост, кадровото, финансовото и материалното осигуряване на подготовката и
обучението са за сметка на Службата.
Чл. 55. (1) За изпълнение на служба по
служебно правоотношение и работа по трудово правоотношение в Службата се приемат
лица, които отговарят на изискванията на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за държавния
служител, Кодекса на труда и изискванията
на чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5 от този закон.
(2) В случаите по ал. 1 не се провеждат
процедури по обявяване и провеждане на
конкурси.
Раздел III
Назначаване и изпълнение на службата
Чл. 56. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната утвърждава Класификатор на длъжностите в служба
„Военна информация“, който се обнародва в
„Държавен вестник“.
(2) Длъжностите за военнослужещи от класификатора по ал. 1 могат да бъдат в обхвата
на повече от едно военно звание.
(3) Въз основа на класификатора по ал. 1
директорът на Службата изготвя и представя
на министъра на отбраната длъжностните
разписания на Службата за утвърждаване.
Чл. 57. Сключването на договор за военна
служба, приемането, изпълнението и прекратяването на военната служба на военнослужещите се осъществяват от директора на Службата
или оправомощени от него длъжностни лица
при условия и по ред, определени в Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България, този закон и правилника по
чл. 17, ал. 4.
Чл. 58. В Службата с акт на директора се
назначава комисия, която подпомага директора на Службата по въпроси, свързани със
служебното развитие на служителите. Условията и редът за работа на мандатната комисия
се определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 59. Приемането на военна служба, назначаването и освобождаването от длъжност
и от военна служба, както и повишаването
и понижаването на военнослужещите във
военно звание се извършват със заповед на
директора на Службата или на оправомощени
от него длъжностни лица.
Чл. 60. (1) Орган по назначаване на цивилните служители по служебно правоотношение
в Службата е директорът на Службата.
(2) Трудовите договори с цивилните служители по трудово правоотношение се сключват,
изменят и прекратяват от директора на Службата или от други длъжности лица в рамките
на законно определените им правомощия.
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Чл. 61. При освобож даване от военна
служба на военнослужещите от Службата
служебните дела остават на съхранение в
Службата.
Раздел IV
Отличия и награди
Чл. 62. (1) Слу ж ителите във военното
разузнаване могат да бъдат награждавани с
награди и отличия в съответствие със Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България, Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и правилника по
чл. 17, ал. 4.
(2) Директорът на Службата може да предлага за награждаване от министъра на отбраната и началника на отбраната съгласувано с
командирите (началниците) от Българската
армия служители от подчинените им структури и военни формирования.
Чл. 63. (1) Директорът на Службата може да
награждава с награди и отличия на Службата:
1. нейни служители;
2. български и чуждестранни граждани – за
особени заслуги или съществен принос за
изпълнението на задачи на Службата;
3. пенсионираните военнослужещи, служили в Службата.
(2) Условията и редът за награждаване по
ал. 1 се определят с правилника по чл. 17, ал. 4.
(3) Наградите и отличията по ал. 1 се
определят с акт на директора на Службата.
Г л а в а

ш е с т а

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Раздел I
Координация и взаимодействие с държавните
органи и институции
Чл. 64. (1) Координацията и взаимодействието на военното разузнаване с министерства, служби за сигурност и обществен ред и
ведомства се осъществяват от Службата въз
основа на съвместни инструкции на:
1. министъра на отбраната и ръководителя
на съответното министерство;
2. директора на Службата и ръководителя
на съответната служба за сигурност и обществен ред или ведомство.
(2) При изпълнение на възложените є правомощия Службата може да взаимодейства и
координира своите дейности със структурите
по ал. 1 в следните направления:
1. обмен на информация и използване на
информационни фондове;
2. оперативно взаимодействие;
3. научно-техническо сътрудничество;
4. подготовка на личен състав;
5. логистично осигуряване.
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Чл. 65. Служба „Военна информация“ може
да има официални представители в структури
на централната администрация и ведомствата,
с които си взаимодейства.
Чл. 66. (1) Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите оказват
съдействие на служителите на Службата при
или по повод осъществяване на дейностите
им по този закон.
(2) В случаите по ал. 1 служителите се
легитимират със служебна карта при условия и по ред, определени с правилника по
чл. 17, ал. 4.
Чл. 67. (1) Взаимодействието на разузнавателните структури в Българската армия с
други ведомства и служби в страната, НАТО и
ЕС се координира и осъществява от Службата.
(2) Взаимодействието при разузнавателната
поддръжка на българските военни контингенти с международните щабове, на които са
подчинени, се осъществява от Съвместното
командване на силите.
(3) Координацията и взаимодействието
между разузнавателните органи в Българската армия при операции се осъществяват
от командващия на Съвместното командване
на силите и командирите на видове въоръжени сили.
Раздел II
Координация и взаимодействие с разузнава
телните структури на НАТО и ЕС, с разуз
навателните органи на страните – членки на
НАТО и ЕС, и с партньорските служби
Чл. 68. Службата осъществява координация и взаимодействие с разузнавателните
структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните
органи на страните – членки на НАТО и ЕС,
и с партньорските служби на други държави
въз основа на:
1. международни договори и споразумения,
по които Република България е страна, сключени по реда на Закона за международните
договори на Република България;
2. актове на Министерския съвет за обмен
на информация в интерес на националната
сигурност и отбраната;
3. двустранни или многостранни договорености с партньорски служби.
Чл. 69. Взаимодействието на Службата с
разузнавателните структури на НАТО и ЕС, с
разузнавателните органи на страните – членки
на НАТО и ЕС, и с партньорските служби
на други държави се осъществява в следните
области:
1. обмен на информация;
2. добиване на информация;
3. провеждане на съвместни операции;
4. аналитико-прогностична;
5. обучение в специализирани школи и
учебни заведения;
6. научно-техническо сътрудничество.
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Чл. 70. Взаимодействието и разузнавателната поддръжка при многонационални и
съвместни операции се планират, организират,
координират и осъществяват от Съвместното
командване на силите, а при самостоятелни
операции – и от командирите на видовете
въоръжени сили.
Г л а в а

с е д м а

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБА „ВОЕННА
ИНФОРМАЦИЯ“
Чл. 71. (1) Службата осигурява вътрешната
си сигурност и защитата на класифицираната
информация чрез свой орган по сигурността,
който изпълнява функциите на административно звено по сигурността.
(2) Ръководителят на органа по ал. 1 е и
служител по сигурността на информацията.
(3) Служителят по сигурността на информацията отговаря за извършване на обикновеното, разширеното и специалното проучване
за надеждност на служителите на Службата
и на кандидатите за служба и работа в нея.
(4) При изпълнение на изискванията за
сертифициране на автоматизираните информационни системи и ли м реж и (А ИС
или мрежи), в които се създава, обработва,
съх ран ява и пренася к ласифицирана информация, както и на изискванията за въвеждане в експлоатация на криптографски
мрежи органът по сигурността предоставя
на органа по акредитиране на сигурността
на АИС или мрежи, съответно на органа
по криптографска сигурност необходимата
за изпълнение на възложените им по закон
функции информация при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
Чл. 72. Органът по сигурността осъществява дейността си самостоятелно или във
взаимодействие с други служби за сигурност
и обществен ред при условия и по ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
Чл. 73. (1) Финансовото осигуряване на
Службата се осъществява по общия ред,
утвърден за Министерството на отбраната,
като ежегодно на Службата се утвърждава
бюджет. Разходите се извършват чрез бюджетна субсидия от бюджета на Министерството
на отбраната.
(2) Предоставянето на бюджетни средства
за изпълнение на специфичните цели на
Службата и начинът на организация на тяхното вътрешноведомствено администриране,
разходване, отчитане и контрол се определят
с акт на министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.
Чл. 74. Служителите от Службата изпълняват службата и полагат труд при специфични
условия, произтичащи от възложените им
от действащото законодателство функции и
задачи, като получават допълнителни възнаг
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раждения при условия и по ред, определени
в Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 75. (1) Службата изгражда и поддържа
собствена интег рирана ком у никационноинформационна система за събиране, обработване, съхраняване и вътрешноведомствен
обмен на информация.
(2) Службата разработва и използва собствени криптографски к лючове, средства и
системи за защита на информацията съгласно
закона и в рамките на своята компетентност.
Чл. 76. (1) Службата използва собствени
специални комуникации за обмен на информация със своите разузнавателни органи.
(2) За обмен на информация с външни организации Службата участва в изграждането
на съвместни комуникационни и информационни системи.
Чл. 77. (1) За изпълнение на възложените є
с този закон правомощия Службата изгражда,
поддържа и използва информационни фондове.
(2) Редът за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за
контрол върху тях се определя с правилника
по чл. 17, ал. 4.
Чл. 78. (1) В информационните фондове
може да се обработват лични данни, свързани
с националната сигурност и отбраната, като
при обработването им:
1. не се иска съгласието на физическото
лице;
2. физическото лице не се информира преди и по време на обработването на личните
му данни;
3. личните данни не се предоставят на
трети лица;
4. личните данни се съхраняват и след
приключване на обработването им в срокове,
определени от директора на Службата като
администратор на личните данни.
(2) Личните данни се заличават, ако вече
не съществува причина за тяхното запазване
съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(3) Личните данни от информационните
фондове могат да се предоставят само на органите от системата за защита на националната
сигурност, както и на органите на съдебната
власт за нуждите на конкретно наказателно
дело, както и на чуждестранни органи – по
силата на международен договор, по който
Република България е страна.
(4) Обработването на лични данни се осъществява при условията и по реда на този
закон и на Закона за защита на личните данни.
Чл. 79. Редът за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на
информация от информационните фондове
се определя с акт на директора на Службата.
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Чл. 80. Ресурсното осигуряване на Службата за централизирани доставки и услуги се
извършва при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 81. С акт на директора на Службата се
бракуват и снемат от отчет основни материални
средства и запаси в Службата с изключение
на тези, които се водят на индивидуален отчет
от логистични структури на Министерството
на отбраната и Българската армия.
Чл. 82. Директорът на Службата определя
типа, количествата и начина на съхраняване и
ползване на военновременни запаси на Службата, включително при усложнена обстановка,
кризисна ситуация и военен конфликт.
Чл. 83. Директорът на Службата определя
норми, правила и лимити за разход на горива,
консумативи и комуникационно-информационни услуги.
Чл. 84. (1) Министърът на отбраната може
да настанява безвъзмездно Службата за изпълнение на нейните специфични функции
и задачи в имоти – държавна собственост,
които са в управление на Министерството на
отбраната, при условия и по ред, определени
в правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“.
(2) Регистрацията на моторни превозни
средства на Службата се извършва по ред,
определен в правилника по чл. 17, ал. 4.
Г л а в а

о с м а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Ч л. 85. Върх у дей нос т та на воен но т о
разузнаване се упражнява парламентарен,
административен и съдебен контрол от предвидените в Конституцията и в действащото
законодателство органи.
Чл. 86. Народното събрание осъществява
парламентарен контрол върху военното ра
зузнаване чрез своя постоянна комисия.
Чл. 87. Министърът на отбраната осъществява непосредствено цялостен контрол върху
дейността на Службата.
Чл. 88. (1) Осъществяването на финансов
контрол по формирането и разходването на
бюджета на Службата се извършва от първо
степенния разпоредител с бюджет и от други
органи, предвидени в закон.
(2) При осъществяване на правомощията
си органите и лицата, които осъществяват
предварителен финансов контрол, вътрешен
одит, държавна финансова инспекция и външен
одит, съответно не контролират, не инспектират и не одитират разходите на бюджетните
средства за изпълнение на специфичните цели
и свързаните с тях специфични дейности.
Чл. 89. Вътрешноведомственият контрол
в Службата се ръководи от директора на
Службата лично или чрез оправомощени от
него длъжностни лица.
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Чл. 90. Директорът на Службата ежегодно
предоставя на министъра на отбраната доклад
за изпълнението на поставените є задачи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Разузнавателна общност на НАТО и
ЕС“ е съвкупност от разузнавателните органи
от командната структура на НАТО и на ЕС,
страните – членки на НАТО и ЕС, и партньорски държави.
2. „Разузнавателен орган“ е структура или
военно формирование, създадени за изпълнение на конкретни разузнавателни задачи.
3. „Разузнавателна информация“ е продук
тът, получен след обработване и анализиране
от органите на военното разузнаване на добити данни и сведения от закрити и открити
източници.
4. „Разузнавателна поддръжка“ е процес
на осигуряване с разузнавателна информация
на националните, коалиционните и съюзническите формирования в хода на операциите.
5. „Специални операции“ са комплекс от
дейности на разузнавателни органи с използване на специфични средства, способи и методи
за добиване на особено важна (критична)
разузнавателна информация, която не може
да бъде получена по друг начин.
6. „Официални представители в структурите
на централната администрация и ведомствата“ са служители на Службата, на които е
възложено като служебно задължение да я
представляват в съответната структура на
централната администрация или ведомство
и да осъществяват връзката и взаимодействието между Службата и съответната администрация.
7. „Партньорски служби“ са разузнавателни служби на други държави, с които
Службата има двустранни споразумения за
взаимодействие.
8. „Изображение“ е двумерно представяне
на местност, обект или физически феномен,
формирано чрез използване от разстояние
посредством космически, авиационни, морски
или земни платформи на различни видове
сензори – оптико-електронни, инфрачервени,
радиолокационни, лазерни, акустични и други.
9. „Височинни райони“ са райони с надморска височина над 1500 м.
10. „Финансови разходи по чл. 29, ал. 1, т. 6“
са разходите за изпълнение на специфични
цели на Службата, свързани с националната
сигурност и отбрана.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Длъжностните нива, длъжностните наименовани я и основните заплати
на цивилните служители в служба „Военна
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информация“, с изключение на подчинените
є военни формирования, се приравняват на
длъжностните нива, длъжностните наименования и основните заплати на цивилните
служители по служебно и по трудово правоотношение от министерство.
(2) Статусът на цивилните служители по
служебно правоотношение в Службата, с
изключение на подчинените є военни формирования, се урежда с този закон, Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Закона за държавния служител, а
на цивилните служители по трудово правоотношение – с този закон, Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) Директорът на служба „Военна информация“, заварен на тази длъжност към
деня на влизане в сила на закона, изпълнява
длъжността до назначаването на директор
на Службата при условията и по реда на
този закон.
§ 3. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г. и бр. 14,
24 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 2 т. 18 се отменя.
2. Членове 100 и 101 се отменят.
3. Член 166 се отменя.
4. Създава се чл. 205а:
„Чл. 205а. (1) Съпругът/съпругата-военнослу жещ на дългосрочно командирован
служител при условията и по реда на Закона
за дипломатическата служба има право на
неплатен отпуск по време на задграничния
мандат на служителя.
(2) Съпругът/съпругата-военнослужещ по
ал. 1 се взема в разпореждане по специален
щат на министъра на отбраната по време
на неплатения отпуск и след изтичането на
срока на отпуска се назначава на длъжност
в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация, и срокът на договора
за военна служба се удължава със срока на
неплатения отпуск.
(3) Времето на неплатения отпуск на съп
руга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 не се
зачита за действително изслужено на военна
служба.
(4) Вноските за здравно осигуряване на
съпруга/съпругата-военнослужещ по ал. 1 за
времето, през което са в неплатен отпуск, са
за тяхна сметка.“
5. В чл. 260, ал. 1 думите „чл. 163, 165 и
166“ се заменят с „чл. 163 и 165“.
6. В чл. 290 ал. 3 се отменя.
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§ 4. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в преходните и
заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. За служба „Военна информация“
условията и редът за приемане на служба
в доброволния резерв, сключването, изменението и прекратяването на договора за
служба или за предоставяне на техника в
доброволния резерв, назначаването, преназначаването и освобождаването от длъжност,
подготовката, присвояването и повишаването
във военно звание на резервисти се определят
в правилника за устройството и дейността
на Службата.“
§ 5. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема правилника за устройството и дейността
на служба „Военна информация“. В срока
по изречение първо се приемат, съответно
издават и другите подзаконови актове, предвидени в закона.
(2) До приемането на правилника по ал. 1
се прилага Правилникът за организацията и
дейността, специфичните условия и ред за
назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба
„Военна информация“ (ДВ, бр. 82 от 2010 г.)
и другите подзаконови нормативни актове,
издадени на основание Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 6. Разпоредбите на този закон не могат
да бъдат тълкувани в смисъл, ограничаващ
приложението на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Органите
по този закон осигуряват пълно и безусловно
сътрудничество с Комисията за разкриване на
документите и обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
§ 7. Изпълнението на закона се възлага на
министъра на отбраната и на директора на
служба „Военна информация“.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 ноември
2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 1 октомври 2015 г. и на 5 ноември 2015 г.
и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7270

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Репуб
лика България, вх. № 527-00-7 от 26 октомври
2015 г., за даване на разрешение за задържане
на Волен Николов Сидеров, народен предста
вител в 43-то Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 70,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 134, ал. 1, 5 и 8 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Дава разрешение за задържане на народния представител Волен Николов Сидеров
по искането на главния прокурор на Репуб
лика България, вх. № 527-00-7 от 26 октомври 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7393

РЕШЕНИЕ

по искането на главния прокурор на Репуб
лика България, вх. № 527-00-8 от 26 октомври
2015 г., за даване на разрешение за задържане
на Десислав Славов Чуколов, народен пред
ставител в 43-то Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 70,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 134, ал. 1, 5 и 8 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Дава разрешение за задържане на народния
представител Десислав Славов Чуколов по
искането на главния прокурор на Републ ика
България, вх. № 527-00-8 от 26 октомври
2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7395

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
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РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Здравко Димитров Димитров като народен представител
от 17. изборен район – Пловдивски.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 11 ноември 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7394
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7275

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 209
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Пламен
Асенов Атанасов от длъжността началник на
щаба на Сухопътните войски.
2. Назначавам бригаден генерал Пламен
Асенов Атанасов на длъжността заместникначалник на отбраната.
3. Удостоявам бригаден генерал Пламен
Асенов Атанасов с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7274

УКАЗ № 210
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Михаил
Димитров Попов от длъжността командир на
68-а бригада „Специални сили“.
2. Назначавам бригаден генерал Михаил
Димитров Попов на длъжността заместниккомандир на Сухопътните войски.

УКАЗ № 211
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан І ранг Коста Генов
Андреев на длъжността заместник-командир
на Военноморските сили.
2. Удостоявам капитан І ранг Коста Генов
Андреев с висше офицерско звание „комодор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7276

УКАЗ № 212
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Груди Иванов
Ангелов на длъжността командир на 61-ва
механизирана бригада.
2. Удостоявам полковник Груди Иванов
Ангелов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7277
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УКАЗ № 213
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Явор Антонов
Матеев на длъжност та командир на 68-а
бригада „Специални сили“.
2. Удостоявам полковник Явор Антонов
Матеев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Кирил Йорданов Михайлов от длъжността директор на
дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба
на отбраната, считано от 1 декември 2015 г.
2. Назначавам комодор Кирил Йорданов
Михайлов на длъжността национален военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано
от 1 декември 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7280

7278

УКАЗ № 216
УКАЗ № 214

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Марин Панайотов Начев от длъжността национален
военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия, считано
от 1 декември 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7279

УКАЗ № 215
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Архиепископа на Константинопол – Новия Рим, и Патриарх Вселенски
Негово Всесветейшество Вартоломей I с орден
„Стара планина“ първа степен за усилията му
за насърчаване на междурелигиозния диалог,
както и за неговата ангажираност със съвременните проблеми на човечеството.
Издаден в София на 4 ноември 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
7281

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4
от 9 ноември 2015 г.
Председателят на Конституционния съд
на Република България на основание чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 11, ал. 1 и 3 от Закона за
Конституционен съд
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ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за прекратени поради изтичане на
определения срок мандатите на съдиите от
Конституционния съд, считано от 11 ноември
2015 г., както следва:
От квотата на Народното събрание:
1. Красен Стойчев Стойчев.
От квотата на Президента на републиката:
1. Димитър Великов Токушев.
2. Пламен Веселинов Киров.
От квотата на съдебната власт:
1. Благовест Анастасов Пунев.
Съдиите, чийто мандат се прекратява, се
освобождават от датата на встъпване в длъжност на техните приемници.
Председател:
Димитър Токушев
7324

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
ОТ 5 НОЕМВРИ 2015 Г.

за преобразуване на Общинския културен
институт „Музей за история на София“ в
Регионален исторически музей – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Общинския културен институт „Музей за история на София“
в Регионален исторически музей – София.
(2) Регионалният исторически музей – София, е регионален културен институт със
седалище София, юридическо лице с бюджет.
Чл. 2. (1) Регионалният исторически музей – София, е с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на
културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел.
(2) Регионалният исторически музей – София, може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са
свързани с основната му дейност.
Чл. 3. (1) Регионалният исторически музей – София, е общ музей с териториален
обхват на дейността – Столичната община
и общините: Ботевград, Правец, Етрополе,
Копривщица, Ихтиман и Самоков.
(2) С оглед определения териториален обхват по ал. 1 музеят методически подпомага
общински музеи, частни музеи, музеи със
смесено участие и обществени колекции, като:
1. осъществява координация между общинските музеи, частните музеи и музеите
със смесено участие на територията на град
София и Софийска област;
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2. организира и провежда съвместно с други
музеи събирателска, проучвателна, научноизследователска и популяризаторска дейност;
3. организира и участва в разработване
на проекти за консервация и реставрация
на движими и недвижими културни ценности – собственост на общински музеи, частни
музеи и музеи със смесено участие;
4. подготвя и реализира международни,
национални и регионални проекти в областта
на опазване и представяне на движимите
културни ценности с оглед на тематичния
си обхват;
5. п редоставя консул тации, експер т ни
съвети и препоръки на общински музеи,
частни музеи, музеи със смесено участие и
на обществени колекции.
(3) Устройството и дейността на музея
се уреждат с правилник, приет от общинския съвет след съгласуване с министъра
на културата.
Чл. 4. Имуществото, архивът, правата и
задълженията на Общинския културен институт „Музей за история на София“ преминават
към Регионалния исторически музей – София.
Чл. 5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразувания
културен институт по чл. 1 се уреждат при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок два месеца от влизането в сила
на постановлението общинският съвет приема правилник за устройството и дейността
на музея.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за закрила и
развитие на културата и чл. 28, ал. 1 от Закона
за културното наследство.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7272

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
ОТ 5 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
за 2015 г. за изплащане на стипендия по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постанов
ление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 810 лв. по бюджета на Община Тутракан
за 2015 г. за изплащане на стипендия на ученик.
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Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на Община Тутракан с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Тутракан.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7273

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 139 600 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2015 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60к от
Закона за съдебната власт за третото тримесечие на 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7311

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
ОТ 6 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г.,
бр. 2 и 94 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбите на правилника относно
насърчаване на инвестициите се прилагат в
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L
187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 651/2014“, Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и условията за
уведомяване на държавни помощи по член 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По реда на правилника се насърчават
инвестиции в икономическите дейности по
чл. 12 и чл. 22е ЗНИ като схема за многосек
торна регионална инвестиционна помощ и
схема за помощ за обучение в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.“
2. В ал. 2:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. от индустриалния сектор за инвестиции
от клас А или клас Б – преработваща промишленост (код C 10-33.2), с изключение на
икономическите дейности по глава І, чл. 1,
параграф 3, букви „а“ – „г“ и глава ІІІ, чл. 13,
букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014,
описани в ал. 5 и при условията на ал. 6;“
б) в т. 2 буква „е“ се изменя така:
„е) складиране и съхраняване на товари
(код Н 52.1);“
в) точка 3 се изменя така:
„3. всичк и икономическ и дейности за
приоритетните инвестиционни проекти по
чл. 22е ЗНИ и по глава осма с изключение
на икономическите дейности по глава І, чл. 1,
параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви
„а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, опи
сани в ал. 5 и при условията на ал. 6.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) К ласификацията на икономически
дейности по ал. 2, в които се осъществява
инвестицията, се определя на базата на планираните за производство продукти (стоки
и услуги), съответстващи на икономическата дейност, приходите от които трябва да
са най-малко 80 на сто от бъдещите общи
приходи в резултат на осъществяването на
инвестицията.“
4. В ал. 4 думите „КПИД-2008“ се заменят
с „КПИД-2015“.
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Не се насърчават инвестиции по чл. 13а,
т. 2 и 3 ЗНИ по секторите, посочени в чл. 1,
параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви
„а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014:
1. в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и
аквакултури за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на
Съвета (ОВ, L 354, 28.12.2013 г., стр. 1);
2. в първичното производство и търговията
на селскостопански продукти;
3. във въгледобивния сектор;
4. в стоманодобивния сектор;
5. в корабостроителния сектор;
6. в производството на синтетични влакна;
7. в транспортния сектор и свързаната с
него инфраструктура и превоза на стоки по
тръбопроводи;
8. в производството и дистрибуцията на
електроенергия и енергийните инфраструктури, производство и разпределение на газ,
пара и климатизация;
9. в закриването на неконкурентоспособни
въглищни мини в съответствие с Решение
2010/787/ЕС на Съвета (ОВ, L 336, 21.12.2010 г.);
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10. за изпълнение на концесионни договори
за добив на природни богатства по Закона за
концесиите или за добив на подземни богатства
по Закона за подземните богатства, включително дейности в добивната промишленост
съгласно раздел Б от NACE Rev. 2;
11. за изпълнение на приватизационни
договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
12. в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения.
(6) Инвестициите в дейности, свързани с
преработката на селскостопански продукти,
се насърчават и се предоставя помощ, ако са
спазени и следните условия:
1. размерът на помощта не е определен въз
основа на цената или количеството на тези
продукти, които се изкупуват от първичните
производители или се предлагат на пазара от
съответните предприятия, и
2. помощта не е обвързана със задължението
да бъде прехвърлена частично или изцяло на
първичните производители, и
3. помощ не се предоставя, ако за същите
допустими разходи инвеститорът е получател
на подпомагане по програми и мерки, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“,
съгласувано с фонда.“
6. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато инвеститорът в допустими сектори по ал. 2 упражнява едновременно и дейност в изключените сектори, посочени в ал. 5,
т. 1 и 2 и ал. 6, по реда на този правилник се
насърчават само инвестициите в допустимите
сектори, като инвеститорът следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира
отделяне на дейностите и/или разграничаване
на разходите, така че изключените сектори да
не са предмет на насърчаване.“
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Не се насърчават инвестициите
на предприятие по чл. 13а, т. 1 ЗНИ, което е:
1. предприятие, срещу което е издадено
разпореждане за възстановяване вследствие
на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и
несъвместима с вътрешния пазар;
2. предприятие в затруднено положение.
(2) По реда на правилника не се предоставят
помощи за насърчаване на инвестиции, които
съгласно глава I, чл. 1, параграф 2, букви „в“
и „г“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 са:
1. помощ за свързани с износа дейности – помощ, която е пряко свързана с изнесените количества, с изграждането и функционирането
на дистрибуторска мрежа или с други текущи
разходи във връзка с износа;
2. помощ, зависеща от използването на
местни стоки за сметка на вносни стоки.“
§ 4. Създава се чл. 3б:
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„Чл. 3б. Инвестиции в икономическите дейности, определени съгласно Статистическата
класификация на икономическите дейности в
Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България
чрез К ласификацията на икономическите
дейности, наричана по-нататък „КИД 2008“,
с код 55.1. Услуги на хотели и подобни места
за настаняване, се насърчават с мерките по
чл. 15, ал. 1, т. 1 – 4 ЗНИ и при минимален
размер на инвестициите в един обект съобразно чл. 3, ал. 1, т. 1.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Документите могат да бъдат представени
и от заявителя до момента на изготвяне на
становището по чл. 13, ал. 1, като той следва
да бъде уведомен за това от някое от лицата
по чл. 11, ал. 2.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При подаване на заявление по ал. 1
инвеститорът посочва кои данни могат да бъдат
намерени в публични регистри. Инвеститорът
не е длъжен да представя документи – оригинали и преписи, които са предоставяни на
агенцията при други процедури.“
§ 6. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението и документите по чл. 4,
ал. 1 представляват и заявление за помощ със
стимулиращ ефект за изпълнението на инвестиционния проект, представляващ съгласно
условията на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗНИ
първоначална инвестиция по смисъла на чл. 2,
т. 49, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014
и § 2в от допълнителните разпоредби, когато
са изпълнени условията по смисъла на чл. 6
от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
2. В ал. 4, т. 1 думите „глава I, чл. 10 от Регламент № 800/2008“ се заменят с „глава ІІ,
чл. 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Проверката по ал. 4 за съответствие
с условията на схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за
обучение се извършва на база на Методология
за оценка за съответствие на инвестиционни
проекти и проекти за обучение, утвърдена със
заповед на министъра на икономиката или
оправомощено от него длъжностно лице от
администрация към него.
(6) В случаите на ал. 2 юридическото лице,
което предстои да бъде учредено, може да бъде
създадено и след подаване на заявлението по
чл. 4, ал. 1, но не по-късно от момента на изготвяне на становището по чл. 13, ал. 1, като
следва да бъде уведомено за това от някое от
лицата по чл. 11, ал. 2.“
§ 7. В чл. 17, ал. 2, т. 3 след думите „раздел 1А“ се поставя точка и запетая и текстът
докрая се заличава.
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§ 8. В чл. 19, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. отчет за изпълнението на първоначално
заявения инвестиционен проект, одобрен от
изпълнителния директор и публикуван на
интернет страницата на агенцията.“
§ 9. В чл. 28, ал. 5 след думата „регионална“ се добавя „инвестиционна“, а думите
„Регламент 800/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 651/2014“.
§ 10. В чл. 30, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. определената разлика по т. 1 представлява брутният грантеквивалент на държавната
помощ за изпълнение на изискванията за
предоставяне на регионалната инвестиционна
помощ по чл. 53 и се вписва в договора по
чл. 31, ал. 1.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „регионална“ се добавя „инвестиционна“;
б) точка 19 се изменя така:
„19. размера на дължимите държавни такси
при промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, които
няма да бъдат заплатени, като този размер
представлява брутен грантеквивалент на помощта, за осъществяване на приоритетните
инвестиционни проекти по чл. 22а, ал. 12 ЗНИ,
както и ползвателя на тази помощ с оглед на
преценката за наличие или липса на елемент
на държавна помощ по схемата за регионална
инвестиционна помощ.“
2. В ал. 7 след думата „регионална“ се
добавя „инвестиционна“.
3. В ал. 9 след думата „регионална“ се
добавя „инвестиционна“.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато не са налице условията на тази
глава, компетентните органи на местната изпълнителна власт уведомяват Европейската
комисия при съобразяване с процедурния
ред на Закона за държавните помощи за
намерението си да извършат прехвърляне на
правото на собственост или за учредяване на
ограниченото вещно право.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) До постановяване на положително
решение от Европейската комисия прехвърлянето на правото на собственост или за
учредяване на ограниченото вещно право,
както и започване на работите по инвестиционния проект не е допустимо и е основание
за разваляне на договора.“
§ 13. В чл. 33а се създава ал. 6:
„(6) Инвестициите с общинско значение и
сертификат клас В не се насърчават по реда
на глава шеста и глава седма.“
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§ 14. В чл. 36, ал. 1, т. 1 след думите „техническа инфраструктура“ се поставя запетая
и се добавя „която не се използва (оперира)
по икономически начин и е“.
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември
2006 г. по прилагането на чл. 87 и 88 от Договора относно минималната помощ (ОВ, L 379
от 28.12.2006 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 1407/2013“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато със стойността на
финансовото подпомагане, предоставяно в
Република България на едно и също предприятие, не се надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро, съответно на 100 000 евро за
предприятие, което осъществява сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждание, за последните три последователни календарни години – двете предходни и
текущата година, и подпомагането изпълнява
всички условия на регламента по ал. 1, министърът на икономиката внася предложението
по чл. 34 в Министерския съвет.“
§ 16. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Когато не са налице условията
по чл. 36 и 37, министърът на икономиката
може да предоставя държавна помощ за изграждане на инфраструктура под формата
на ad hoc помощ, съобразена с условията на
Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя при
съобразяване със Закона за държавните помощи, като условията на помощта се индивидуализират в акта за предоставянето є.“
§ 17. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) До постановяване на положително решение от Европейската комисия средствата за
финансово подпомагане на изграждането на
елементи на техническата инфраструктура не
се предоставят, а работата по инвестиционния
проект не може да започне.“
§ 18. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че са налице обстоятелствата
по чл. 39, постановлението се приема и средствата по ал. 1 се отпускат след постановяване
на положително решение от Европейската
комисия за предоставяне на финансовото подпомагане и ако работата по инвестиционния
проект не е започнала преди постановяване
на решението.“
§ 19. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 8, параграфи
2 и 3 от Регламент № 800/2008“ се заменят с
„чл. 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
2. В ал. 2, т. 1 числото „50“ се заменя с „30“.
§ 20. В чл. 44, в основния текст думата
„специфично“ се заличава, а думите „чл. 38
от Регламент № 800/2008“ се заменят с „чл. 31
от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
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§ 21. В чл. 45, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „специфично“
се заличава.
2. В т. 2 думите „Регламент № 800/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 22. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Индивидуална помощ, предоставена по
схема за помощ за обучение, която изпълнява
всички условия на глава I и на глава ІІІ, раздел
V от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима
с вътрешния пазар по смисъла на член 107,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз и се освобождава от
задължението за уведомяване по член 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
2. В ал. 2 думите „Регламент № 800/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“, а
думите „от глава II на Регламент № 800/2008“
се заменят с „от глава ІІІ на Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предоставянето на помощ не може
да бъде предоговаряно, съответно размерът
на предоставена помощ не може да бъде
увеличаван, след като това е било уредено в
съответния акт за предоставяне на помощта
и/или в договора с получателя на помощта.“
§ 23. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата за финансово подпомагане
се отпускат за покриване на следните допустими разходи по проекта за обучение:
1. разходи за обучаващ персонал за часовете,
през които обучаващият персонал участва в
обучението;
2. оперативни разходи на обучаващите
и обучаваните, които са пряко свързани с
проекта за обучение, като пътни разноски,
материали и консумативи, пряко свързани с
проекта, данъчна амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват
изключително за проекта за обучение; разходите за настаняване не са допустими разходи
с изключение на минималните необходими
разходи за настаняването на обучаващите се,
които са работещи с увреждания, определени
в съответните нормативни актове;
3. разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;
4. разходи за обучаван персонал (пропорционалната част от разходите за възнаграждения,
изплатени на обучавания, за часовете, които е
прекарал на обучението, когато са направени
такива) и общи косвени разходи (съответната
част от административни разходи, наеми и
режийни разходи, направени от получателя
на помощта, пряко свързана с проекта за
обучение) за часовете, в които обучаващите
се участват в обучението.“

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

2. В ал. 3 думата „специфично“ се заличава,
а думите „чл. 39, т. 2, буква „а“ от Регламент
800/2008.“ се заменят с „чл. 31, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта
и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на
предоставянето на помощта при използване
на сконтовия лихвен процент, приложим към
момента на предоставяне на помощта.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Помощ не се предоставя в случаите,
в които обучението се провежда от предприятието с цел да се спазят задължителните
национални стандарти за обучение.“
§ 24. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Общият размер на средствата за
финансово подпомагане, получени по реда
на този раздел и по линия на финансиране с
други публични ресурси или ресурси на ЕС
във връзка с конкретен проект за обучение,
не може да надвишава размерите на левовата
равностойност на 2 милиона евро, а интензитетът на помощта, получена от всички източници, не може да надхвърля 50 на сто от
допустимите разходи по конкретния проект,
или увеличени до 70 на сто при условията
на чл. 46, ал. 4, т. 1 и 2, ако са приложими.“
§ 25. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата „получени“ и запетаята пред нея
се заличават, а думите „ресурси на Общността“ се заменят с „ресурси на ЕС за същите
допустими разходи, включително под формата
на помощ de minimis“;
б) създава се изречение второ: „Максималната стойност по изречение първо не може да
бъде заобикаляна чрез изкуствено разделяне
на проекти с подобни характеристики, цели
или бенефициери.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато финансиране от Европейския
съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или
други органи на Европейския съюз, което не е
пряко или косвено под контрола на държавата
членка, е съчетано с държавна помощ, само
тази държавна помощ се взема предвид с цел
да се установи дали са спазени праговете за
уведомяване и максималните интензитети
на помощта или максималните размери на
помощта, при условие че общият размер на
публично финансиране, предоставено във
връзка със същите допустими разходи, не
надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила
на законодателството на Европейския съюз.“
§ 26. В чл. 49, ал. 3, т. 2 числото „50“ се
заменя с „30“.
§ 27. В чл. 50 се създава ал. 10:
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„(10) В срок до шест месеца от датата, на
която компетентният орган – министърът на
икономиката, е предоставил помощта чрез
сключването на договора по ал. 1, той изготвя
информация съгласно приложение № 3, която
публикува на интернет страницата по чл. 9
от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
§ 28. В чл. 51 се създава изречение второ:
„Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални.“
§ 29. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „предоставяне на
финансирането“ се добавя „или от датата на
предоставяне на последната помощ по схемата,
което от двете настъпи по-късно“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При поискване от Европейската комисия министърът на икономиката предоставя
чрез министъра на финансите цялата информация и придружаваща документация, която
Европейската комисия счита за необходима
за целите на контрола на прилагането на
Регламент (ЕС) № 651/2014. Информацията и
документацията се предоставят на министъра
на финансите в срок 15 работни дни, освен
ако в искането на Европейската комисия или
в указанията на Министерството на финансите
не е определен друг срок.“
§ 30. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Схемата за регионална инвестиционна помощ, която изпълнява всички условия
на глава I и на глава ІІІ, чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, е съвместима с
вътрешния пазар по смисъла на член 107,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз и се освобождава от
задължението за уведомяване по член 108,
параграф 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
(2) Годишният бюджет на схемата за регионална инвестиционна помощ не надхвърля сто
и петдесет милиона евро годишно. Ако средният годишен бюджет на схемата надхвърли
тази сума, Министерството на икономиката
изготвя план за оценка на схемата, който
изпраща на Европейската комисия в срок 20
дни от влизането в сила на изменението на
бюджета. В тези случаи схемата за регионална
инвестиционна помощ се прилага за срок шест
месеца от влизането в сила на изменението на
бюджета за схемата. След като оцени плана за
оценка, Европейската комисия може да реши
Регламент (ЕС) № 651/2014 да се прилага за
по-дълъг период от време по отношение на
схемата или на изменения на схемата, които
не могат да повлияят на съвместимостта є
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с Регламент (ЕС) № 651/2014 или които не
могат съществено да повлияят на одобрения
план за оценка.“
2. В ал. 3 думите „Всяка мярка за регионална помощ“ се заменят с „Всяко предоставяне на индивидуална помощ по схемата за
регионална инвестиционна помощ“, а думите
„глава ІІ от Регламент 800/2008“ се заменят
с „глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Предоставянето на помощ не може
да бъде предоговаряно, съответно размерът
на предоставена помощ не може да бъде
увеличаван, след като това е било уредено в
съответния акт за предоставяне на помощта
и/или в договора с получателя на помощта.“
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Интензитетът на регионалната инвестиционна помощ, изразен в настоящ брутен
грантеквивалент, не трябва да превишава
интензитета на регионалната помощ, който
е в сила към момента на предоставяне на
помощта за съответния регион по чл. 14,
параграф 12 от Регламент (ЕС) № 651/2014,
съгласно одобрената регионална карта за
периода 2014 – 2020 г. в размер 25 на сто в
Югозападния район на планиране и 50 на сто
в останалите райони на планиране, като:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. съгласно Картата на регионалните помощи за България, приложима от 1 юли 2014 г.
до 31 декември 2020 г. (ОВ, С 209, 23.07.2013 г.,
стр. 1), базовият интензитет от 50 на сто,
съответно 25 на сто за Югозападния район
на планиране, изчислен като настоящ брутен
грантеквивалент, може да се увеличава с до 20
процентни пункта за помощите за инвестиции,
предоставени на малки предприятия, и с до
10 процентни пункта за помощите, предоставяни на средни предприятия, с изключение на
помощите, предоставяни в полза на големи
инвестиционни проекти, и на помощите за
дейности в преработката на селскостопански
продукти, като с това увеличаване не може
да се нарушава изискването на чл. 12, ал. 2,
т. 6 ЗНИ;“
в) в т. 2 се създава изречение второ: „Допустимите разходи се подкрепят с документни
доказателства, които са ясни, конкретни и
актуални.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на брутния грантеквивалент на регионалната помощ от всички
източници, получена за едни и същи допустими
разходи и за един и същ проект, не може да
превишава определения индивидуален праг
съгласно глава I, чл. 4, параграф 1, буква „а“
от Регламент (ЕС) № 651/2014, а именно коригирания размер на помощта, изчислен по
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механизма, определен в член 2, точка 20 от
Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с
допустими разходи 100 млн. евро.“
3. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Когато единен инвестиционен проект
е голям инвестиционен проект, общият размер на помощта за единния инвестиционен
проект не надхвърля коригирания размер на
помощта за големи инвестиционни проекти.
(4) Максималната стойност по ал. 2 не
може да бъде заобикаляна чрез изкуствено
разделяне на проекти с подобни характеристики, цели или бенефициери.
(5) Когато се подпомагат инвестиции в
дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти, общият размер на
брутния грантеквивалент на регионалната
помощ от всички източници, получена за едни
и същи допустими разходи и за един и същ
проект, не може да превишава 12 млн. евро, а
допустимите разходи не могат да надхвърлят
25 млн. евро.“
§ 32. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Допустимите материални активи се
ограничават до активи, състоящи се от земя,
сгради, съоръжения, машини и оборудване,
а нематериалните – до активи, които нямат
физически или финансов израз, като патенти,
лицензи, ноу-хау или друга интелектуална
собственост.
(2) Допустими са разходите за придобиване
на нематериални активи, които:
1. се използват единствено в предприятието
(стопанския обект) – получател на помощта;
2. са амортизируеми;
3. са закупени при пазарни условия от трети
страни, несвързани с купувача;
4. са включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, и остават свързани с
проекта, за който е предоставена помощта, за
срок най-малко 5 години или при МСП – за
срок най-малко 3 години;
5. са нови.“
2. В ал. 5 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. са закупени при пазарни условия от
трети страни, несвързани с купувача;
3. са включени в активите на предприятието,
получаващо помощта, и остават свързани с
проекта, за който е предоставена помощта, за
срок най-малко 5 години или при МСП – за
срок най-малко 3 години;“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За помощи, предоставени за основна
промяна в производствения процес, допустимите разходи трябва да надхвърлят данъчната
амортизация на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана,
през предходните три финансови години. За
помощи, предоставени за диверсификацията
на съществуващо предприятие, допустимите
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разходи трябва да надхвърлят с поне 200 на
сто балансовата стойност на активите, които
се използват повторно, както са осчетоводени
през финансовата година преди започването
на работата по проекта.“
§ 33. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) За изчисляване на интензитета на помощ, платима на няколко вноски, помощта
и допустимите разходи следва да бъдат сконтирани до тяхната стойност към момента на
предоставянето на помощта при използване
на сконтовия лихвен процент, приложим към
момента на предоставяне на помощта.“
§ 34. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „глава I, чл. 12,
параг раф 3 от Регламент № 80 0/20 08“ се
заменят с „глава ІІІ, чл. 14, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“;
б) в т. 1 думите „чл. 2, т. 14 от Регламент
800/2008“ се заменят с „чл. 2, т. 62 от Регламент (ЕС) № 651/2014“;
в) в т. 2 думите „чл. 2, т. 13 от Регламент 800/2008“ се заменят с „чл. 2, т. 32 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“, а след думите
„12 месеца“ се поставя запетая и се добавя
„което означава, че от броя на създадените
работни места през този период се приспадат
закритите работни места“.
2. В ал. 2 думите „чл. 2, т. 15 от Регламент
№ 800/2008“ се заменят с „чл. 2, т. 31 от Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 35. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. Този раздел не се прилага и по
отношение на:
1. индивидуални регионални инвестиционни помощи за бенефициери, които са закрили
същата или подобна дейност в Европейското
икономическо пространство през двете години,
предхождащи заявленията им за регионална
инвестиционна помощ, или които към момента
на подаване на заявлението за помощ имат
конкретни планове да закрият такава дейност
в срок до две години след приключването на
инвестицията, за която се кандидатства за
помощта, в съответния регион;
2. проекти, при които се предоставя предимство на местните пред вносните стоки, както
и към инвестициите в дейности, свързани с
износ за трети страни или за други държави – членки на Европейския съюз, които са
пряко свързани с износните количества, със
създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи,
свързани с експортната дейност.“
§ 36. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата „регионални“ се заменя със съюза „или“, а думите
„или източници от Общността“ се заменят с
„или източници от ЕС“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

2. В ал. 2 думите „по смисъла на чл. 87, параграф 1 от Договора или с друго финансиране
от Общността или национално финансиране“
се заличават, а думите „превишава стойността,
определена по чл. 53, ал. 1“ се заменят с „или
размерът на помощта превишава стойностите,
определени по чл. 53, ал. 1 и 2“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато финансиране от Европейския
съюз, управлявано централно от институциите, агенциите, съвместни предприятия или
други органи на Европейския съюз, което не е
пряко или косвено под контрола на държавата
членка, е съчетано с държавна помощ, само
тази държавна помощ се взема предвид с цел
да се установи дали са спазени праговете за
уведомяване и максималните интензитети
на помощта или максималните размери на
помощта, при условие че общият размер на
публично финансиране, предоставено във
връзка със същите допустими разходи, не
надхвърля най-благоприятния процент на финансиране, установен в приложимите правила
на законодателството на Европейския съюз.“
§ 37. В чл. 60 ал. 1 се изменя така:
„(1) На предварително уведомяване подлежи
помощта в полза на големи инвестиционни
проекти по тази глава, ако общият размер
на помощта от всички източници надхвърля
коригирания размер на помощта, изчислен по
механизма, определен в член 2, точка 20 от
Регламент (ЕС) № 651/2014, за инвестиция с
допустими разходи 100 млн. евро.“
§ 38. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок до шест месеца от датата, на
която компетентният орган – министърът на
икономиката или изпълнителният директор на
агенцията, или друг орган на изпълнителната
власт, е предоставил помощта, органът изготвя
информация съгласно приложение № 3, която
публикува на интернет страницата по чл. 9
от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
2. В ал. 2 думата „комисията“ се заменя с
„Министерството на финансите“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Информацията по ал. 3 се съхранява
в продължение на 10 години след датата, на
която индивидуалната помощ е била предоставена по тази схема, или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата,
което от двете настъпи по-късно. При поискване от Европейската комисия министърът
на икономиката предоставя чрез министъра
на финансите цялата информация и придружаваща документация, която Европейската
комисия счита за необходима за целите на
контрола на прилагането на Регламент (ЕС)
№ 651/2014. Информацията и документацията
се предоставят на министъра на финансите в
срок 15 работни дни, освен ако в искането на
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Европейската комисия или в указанията на
Министерството на финансите не е определен
друг срок.“
§ 39. В чл. 61б се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Регламент
80 0/20 08“ се замен ят с „Регламент (ЕС)
№ 651/2014“.
2. В т. 5 думите „чл. 8, параграфи 2 и 3 от
Регламент № 800/2008“ се заменят с „чл. 6 от
Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 40. В чл. 61г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 61е“ запетаята
се заличава и се добавя „и ал. 7“, а думите „за
период не повече от 24 месеца от разкриването
на съответното работно място“ и запетаята
пред тях се заличават.
2. В ал. 4 предлогът „през“ се заменя със „за“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Средства за възстановяване на разходите за съответните осигурителни вноски, направени от инвеститора, могат да се отпускат:
1. за период, не по-дълъг от 24 месеца от
разкриването на съответното работно място – за проекти в преработващата промишленост и високотехнологичните дейности от
сектора на услугите, които се изпълняват
в административните граници на общини,
които за предходната година преди текущата
имат равнище на безработица, по-високо от
средното за страната;
2. за период, не по-дълъг от 12 месеца – в
останалите случаи.“
§ 41. В чл. 61е, ал. 3, т. 10 думите „не е
изпълнена“ се заменят с „не е поддържана“,
а думите „Регламент 800/2008“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 42. В чл. 62, ал. 3, т. 5 думите „за допустима държавна помощ по схемата“ се заменят
с „на схемата за държавна помощ за“, след
думата „регионална“ се добавя „инвестиционна“, а думите „Регламент 800/2008“ се заменят
с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 43. В чл. 64, ал. 1, т. 1 думата „двеста“
се заменя със „сто и петдесет“.
§ 44. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право да кандидатства за издаване на
сертификат за приоритетен инвестиционен
проект за изграждане на индустриална зона
и за развитието є в индустриален парк има
заявител, който притежава удостоверяващ
документ/и за ангажимент на лице/а, което да
осъществи на територията на зоната допустими
инвестиции при спазване на критериите за
размер и заетост, определени в правилника.“
2. В ал. 6 думите „в преработващата промишленост“ се заличават.
§ 45. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в т. 8:
а) буква „б“ се изменя така:
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„б) за инвестиции в преработващата промишленост съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и ал. 5 и
6, които се изпълняват в административните
граници на общини, които за предходната година преди текущата имат равнище на безработица, по-високо от средното за страната – до
10 на сто от приложимия минимален праг за
сертифициране по чл. 63, ал. 2 или 3; помощта
се предоставя за инвестиции за създаване на
ново предприятие при изпълнение на не помалко от 50 на сто от определения минимален
размер на инвестицията за приоритетните
проекти по чл. 63, ал. 1, 2 или 3 и в срок до
третата година от започването на работата/
дейността по инвестиционния проект;“
б) в буква „в“ думите „чл. 13, т. 5 от Регламент 800/2008“ се заменят с „чл. 14, параграф
4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014“;
в) в буква „г“ думите „Регламент 800/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
2. В ал. 7 след думите „Приоритетните
инвестиционни проекти“ се добавя „могат да“.
§ 46. В чл. 67, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 7 думата „индикативни“ се заменя
с „максимални и окончателни“, след думата
„регионална“ се добавя „инвестиционна“, а
думите „Регламент 800/2008“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
2. В т. 9 числото „50“ се заменя с „30“.
3. В т. 10 след думата „регионална“ се добавя „инвестиционна“.
§ 47. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. „Голям инвестиционен проект“ е инвестиция по чл. 12 ЗНИ с допустими разходи
с левова равностойност над 50 млн. евро,
изчислени по цени и обменни курсове към
датата на предоставяне на помощта, включително единен инвестиционен проект; всяка
инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един
и същ бенефициер (на равнище група) в срок
три години считано от датата на започване
на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата
класификация на териториалните единици
за статистически цели, се счита за част от
единен инвестиционен проект.
4. „Интензитет на помощта, изразен в настоящ брутен грантеквивалент на помощта“ е
сконтираната стойност на помощта, изразена
като процент от сконтираната стойност на
допустимите разходи към момента на предоставяне на помощта по приложимия сконтов
лихвен процент, определен от Европейската
комисия.“;
б) точки 6 и 7 се отменят;
в) в т. 8 и 9 думите „Регламент 800/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 651/2014“;
г) точки 10 и 11 се изменят така:
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„10. „Предприятие в затруднено положение“
е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
а) в случай на „дружество с ограничена
отговорност“ (което не е МСП, което съществува по-малко от три години, или, за целите
на допустимостта за помощите за рисково
финансиране, МСП, което е извършило своята
първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията
за инвестиции за рисково финансиране въз
основа на извършен от избрания финансов
посредник финансов и правен анализ), когато негови ят записан ак ционерен/д ялов
капитал е намалял с повече от половината
поради натрупани загуби; такъв е случаят,
когато приспадането на натрупаните загуби
от резервите (и всички други елементи, които
по принцип се считат за част от собствения
капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля
половината от записания акционерен/дялов
капитал; за целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена
отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I
към Директива 2013/34/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните
доклади на някои видове предприятия и за
изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на
Съвета, а понятието „акционерен капитал“
включва, когато е уместно, премии от акции;
б) в случай на дружество, при което поне
някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството
(което не е МСП, което съществува по-малко
от три години, или, за целите на допустимостта
за помощите за рисково финансиране, МСП,
което е извършило своята първа търговска
продажба преди най-много 7 години и което
отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен
от избрания финансов посредник финансов и
правен анализ), когато капиталът, вписан в
баланса на дружеството, е намалял с повече
от половината поради натрупани загуби; за
целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои
съдружници носят неограничена отговорност
за задълженията на дружеството“ се разбира
по-специално типовете дружества, посочени
в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
в) когато предприятието е в процедура по
колективна несъстоятелност или отговаря
на критериите на своето вътрешно право,
за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите
кредитори;
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г) когато предприятието е получило помощ
за оздравяване и все още не е възстановило
заема или не е прекратило гаранцията, или е
получило помощ за преструктуриране и все
още е обект на план за преструктуриране;
д) когато предприятието не е МСП и през
последните две години:
аа) съотношението задължения/собствен
капитал на предприятието е било по-голямо
от 7,5, и
бб) съотношението за лихвено покритие
на предприятието, изчислено на основата на
EBITDA, е било под 1,0.
11. „Интензитет на помощта“ е брутният
размер на безвъзмездна помощ, изразен като
процент от допустимите разходи, преди приспадането на данъци или други такси.“;
д) точка 17 се изменя така:
„17. За изчисляване на интензитета на държавна помощ, платима на няколко вноски, помощта и допустимите разходи следва да бъдат
сконтирани до тяхната стойност към момента
на предоставянето на помощта при използване
на сконтовия лихвен процент, използван за
нуждите на държавните помощи. Действащият
сконтов лихвен процент за нуждите на държавните помощи е посочен на електронен адрес:
http://stateaid.minfin.bg/bg/page/424. Съгласно
методологията за определяне на сконтовия
лихвен процент в „Съобщение на Комисията
относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени
проценти“ (ОВ, С 14/02, 19.01.2008), за да се
отчетат значителните и резките промени, се
прави периодична актуализация.“;
е) създават се т. 18 – 25:
„18. „Същата или подобна дейност“ е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен
код) от статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2, установена
с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за
установяване на статистическа класификация
на икономическите дейности NACE Rev. 2 и
за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90
на Съвета, както и на някои ЕО регламенти
относно специфичните статистически области
(ОВ, L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).
19. „Брутен грантеквивалент на безвъзмездна помощ“ е размерът на помощта, ако
тя е била предоставена на бенефициера под
формата на безвъзмездни средства, преди
приспадането на данъци или други такси.
20. „Работещ с увреждания“ е всяко лице,
което:
а) е признато за работещо лице с увреждания
съгласно националното законодателство, или
б) е с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която
при взаимодействие с различни пречки би
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могла да възпрепятства неговото пълноценно
и ефективно участие в работната среда при
равни условия с останалите работещи.
21. „Работещ в неравностойно положение“
е лице, което:
а) не е било на редовна платена работа
през последните 6 месеца, или
б) е на възраст между 15 и 24 години, или
в) не е завършило горната степен на общообразователния курс или професионална
квалификация (Меж дународна стандартна
класификация на образованието 3) или са
изминали най-много две години от завършването му на пълния курс на обучение и което все още не е намерило редовна платена
работа, или
г) е на възраст над 50 години, или
д) живее само и има на издръжка едно
или повече лица, или
е) работи в сектор или професия в държава членка, където неравновесието между
половете е поне с 25 на сто по-високо от
средното неравновесие между половете за
всички икономически сектори в съответната
държава членка, и принадлежи към пола,
който е по-слабо представен, или
ж) е представител на етническо малцинство
в държава членка и се нуждае от повишаване
на своята езикова или професионална квалификация или от обогатяване на трудовия
си опит, за да се подобрят перспективите му
за получаване на достъп до трайна заетост.
22. „Коригиран размер на помощта“ е
максимален допустим размер на помощта за
голям инвестиционен проект, изчислен по
формулата „максимален размер на помощта“
= R × (A + 0,50 × B + 0 × С), където „R“ е
максималният интензитет на помощта, приложим в съответния регион, който е включен
в одобрена карта на регионалните помощи,
който е в сила към датата на предоставяне
на помощта, с изключение на увеличения
интензитет на помощта за МСП; „А“ са първоначалните допустими разходи – 50 млн. евро;
„B“ е частта от допустимите разходи между 50
и 100 млн. евро; „C“ е частта от допустимите
разходи над 100 млн. евро.
23. „План за оценка“ е документ, който
съдържа поне следните минимални елементи:
целите на схемата за помощ, която е предмет
на оценяване, въпросите за оценяване, показателите за резултати, предвидената методология
на оценяване; изискванията, свързани със
събирането на данните; предложената времева
рамка за оценяване, включително датата на
предаване на окончателния доклад за оценка, описанието на независимия орган, който
извършва оценката, или критериите, които
ще бъдат използвани за неговото избиране, и
вариантите за осигуряване на публичността
на оценката.
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24. „Помощ“ е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
25. „Единен инвестиционен проект“ е всяка
инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един
и същ бенефициер (на равнище група) в срок
три години считано от датата на започване
на работите по друга подпомогната инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата
класификация на териториалните единици за
статистически цели.“
2. Създават се § 2б и 2в:
„§ 2б. Икономическите дейности и продук
тите по чл. 2, ал. 5 и 6 съгласно Регламент
(ЕС) № 651/2014 са:
1. „стоманодобивен сектор“ означава всички
дейности, свързани с производството на един
или повече от следните продукти:
а) чугун на блокове и феросплави – чугун
за производство на стомана, леярски чугун
и друг чугун за производство на стомана,
шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и
високовъглеродни желязно-манганови сплави,
без да се включват други феросплави;
б) суровини и полуготови продукти от
желязо, обикновена стомана или специална
стомана – лята стомана, на блокове или не,
включително блокове за коване на полуготови
изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове покалаена ламарина, горещо валцувани
коилси, с изключение на производство на лята
стомана за леене от малки и средни леярни;
в) готови продукти след гореща обработка
на желязо, обикновена стомана или специална стомана – релси, траверси, сглобяеми
плоскости, единични плоскости, профили,
тежки секции с дебелина 80 mm и по-голяма,
валцувани плоскости, профили и секции с
дебелина, по-малка от 80 mm, и плоскости,
по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло
сечение и други профили, горещо валцувани
вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с
дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани
продукти с универсално предназначение с
дебелина 150 mm или повече, с изключение
на тел и продукти от тел, полирани пръти и
железни отливки;
г) готови продукти след студена обработка
на желязо – покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или
с други видове покритие листове ламарина,
студено валцувани листове, електролитни
листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във формата на
коилси или ленти;
д) тръби – всички безшевни стоманени
тръби, запоени стоманени тръби с диаметър,
надхвърлящ 406,4 mm;
2. „сектор за производство на синтетични
влакна“ означава:
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а) екструдиране/текстуриране на всички
основни видове влакна и прежди на база
полиестер, полиамид, акрил или пропилен
независимо от предназначението им, или
б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса
на екструдиране предвид използваното оборудване, или
в) всички спомагателни процеси, които са
свързани с едновременното инсталиране на
мощности за екструдиране/текстуриране от
потенциалния бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и
които при конкретния вид стопанска дейност
обикновено са интегрирани в тези мощности
предвид използваното оборудване;
3. „транспортен сектор“ означава превоз
на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт
по вътрешни водни пътища или услугите по
товарен превоз за чужда сметка или срещу
възнаграж дение; по-конкретно „транспортен сектор“ означава следните дейности по
NACE Rev. 2:
а) NACE 49: Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт с изключение на NACE
49.32 Таксиметрови превози, 49.42 Услуги по
преместване, 49.5 Тръбопроводен транспорт;
б) NACE 50: Воден транспорт;
в) NACE 51: Въздушен транспорт с изключение на NACE 51.22 Космически транспорт;
4. „търговия със селскостопански продукт“
означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или
пускане на пазара по друг начин с изключение
на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели,
както и всяка една дейност по подготвяне на
продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни
потребители се счита за търговия, ако се
осъществява в отделни помещения, предвидени за тази цел;
5. „първично селскостопанско производство“ означава производство на продукти на
почвата и на животновъдството, изброени в
приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които
се променя естеството на тези продукти;
6. „преработка на селскостопански продукти“ означава всяка една операция върху
селскостопански продукт, от която се полу чава също селскостопанск и проду кт, с
изключение на дейностите, осъществявани
на място в земеделското стопанство, които
са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му
продажба; подготовка на продукцията за
първа продажба включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването,
подготовката за съхранение, съхранението,
сортирането, маркирането, опаковането и
транспортирането на земеделски продукти,
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доене, жътвата, прибирането и вършитбата
на реколта и зърнени храни или опаковането
на яйца и други сходни дейности;
7. „селскостопански продукт“ означава
проду кти, изброени в приложение I към
Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
11 декември 2013 г.;
8. „въглища“ означава висококалорични,
среднокалорични и слабокалорични въглища
от категория А и В по смисъла на Международната система за кодификация на въглищата,
съставена от Икономическата комисия за
Европа на ООН и пояснена в Решението на
Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването
на неконкурентоспособни въглищни мини.
§ 2в. (1) Инвестициите в дългот райни
м ат е ри а л н и и нем ат е ри а л н и а к т и ви з а
създаването на ново предприятие, разширяването на съществу ващо предпри ятие/
дейност, диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/
дейността с нови продукти или съществена
промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност
по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ се насърчават по
реда на закона и този правилник, като се
взема предвид понятието „establishment“ по
смисъла на чл. 2, т. 49, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието
„стопански обект“ в официалния превод на
български език на чл. 2, т. 49, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то
се отнася до инвестицията (инвестиционния
проект) – обект на подпомагане.
(2) Понятията „enterprise“ и „undertaking“
по смисъла на чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 със съответния им превод
на български език като „предприятие“ и понятието „undertaking“ по смисъла на чл. 3,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от
24.12.2013 г.) със съответния му превод на
български език като „предприятие“ се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се
разграничават от понятието „предприятие“
по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ, представляващо
обекта на подпомагане.“
§ 48. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 10в:
„§ 10в. С привеждането в съответствие
на правилника с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 651/2014 разпоредбите на глава първа,
чл. 38 от глава пета, глава шеста, глава седма
и глава седма „а“ са в сила и се прилагат
до края на действието на Регламент (ЕС)
№ 651/2014.“
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§ 49. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Вх. № .............. /дата ..............................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 18, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
от .................................................................................................................
(име/фирма на заявителя)

УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде издаден:
– сертификат за инвестиция клас А
– сертификат за инвестиция клас Б
– сертификат за приоритетен инвестиционен проект
съгласно изискванията на ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
(ППЗНИ) за инвестиционния проект:
„…………………………………………………….............................................………………………………………………………………………………………“
(наименование на инвестиционния проект)
с планиран размер на инвестицията – ……………..................................................................................……………………,
с очакван брой на нови работни места – ………………………………….......................................................…………………....,
която ще се изпълнява в гр./с./община ………….......................................................…………………........…………………….
Секция I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ
Раздел 1A. Данни на заявителя, ако заявителят е юридическо лице, едноличен търговец или клон на
чуждестранно лице
1. Наименование:
2. ЕИК:
3. Идентификационни данни по националното законодателство на чуждестранно юридическо лице –
заявител:
3.1. Правна форма:
3.2. Регистрационен номер:
3.3. Седалище и адрес на управление:
3.4. Предмет на дейност:
3.5. Имената на лицата, представляващи заявителя съгласно правната регистрация:
4. Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса за управление):
Раздел 1Б. Данни за заявителя, ако е физическо лице
1. Имена:
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер по националното законодателство:
3. Постоянен адрес:
Раздел 2. Други данни за заявителя (ако е попълнено 1.А)
%

Държава

Данни на лицата, притежаващи повече от 10
на сто в регистрирания капитал на дружествотозаявител (наименование, ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/регистърен номер на чуждестранно юридическо лице)
Раздел 3. Лице за контакт
1. Имена:
2. Длъжност:
3. Телефон:
4. Факс:
5. Електронна поща:
Раздел 4. Икономически данни на заявителя за последните три години в евро/лева (в случай че заявителят е регистриран преди по-малко от 3 години, той предоставя данни от датата на регистрацията си)
201...
1. Общо активи в евро или в лева
2. Общо продажби в евро или в лева

201...

201...
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3. Финансов резултат в евро или в лева
4. Брой заети
Раздел 5. Консолидирани данни за икономическо или друго обединение – в случай на членство в такова
1. Наименование на групата:
2. Държава, където се намира централният офис:
201...

201...

201...

3. Общо активи в евро/лева
4. Общо продажби в евро/лева
5. Финансов резултат в евро/лева
6. Брой заети
Раздел 6. Категория на предприятието
1. МСП
Предприятието отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение І на
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона за малките и
средните предприятия.
Моля, попълнете данни за категорията на предприятието в Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4
от Закона за малките и средните предприятия (определено като „малко и средно предприятие“ на базата на
данните за предходната финансова година на подаване на заявлението. В случаите на новообразувани предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите
за текущата финансова година).
2. Голямо предприятие
Предприятието е голямо и не отговаря на изискванията за малко и средно предприятие съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, съответно неговото пряко приложение по Закона
за малките и средните предприятия.
Раздел 7. Други данни:
1. Информация за осъществени инвестиционни проекти, съизмерими с представения проект, ако има
такива:
2. Друга информация с приложени копия на документи: сертификати за качество, иновативност на продуктите и технологиите, конкурентни предимства и др.:
По отношение на информацията в секция І моля приложете:
За заявител – юридическо лице, клон и едноличен търговец:

За заявител – физическо лице:

1. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата
(по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс).
2. Документ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за липса/наличие на неизплатени трудови възнаграждения към
работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

1. Копие от документ за самоличност.
2. Документ, удостоверяващ
липсата:
а) на парични задължения по
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
б) на парични задължения,
свързани с плащането на вноски
за социалното осигуряване;
в) на данъци съгласно правните норми на държавата, в която
заявителят е установен.
Ако желаете документът по т. 2,
буква „а“ да бъде събран по служебен
път, моля отбележете тук.
3. Свидетелство за съдимост,
издадено не по-рано от 3 месеца
преди крайния срок за предоставянето му.

Ако желаете документите по т. 1 и 2 да бъдат събрани по служебен
път, моля отбележете тук.
3. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към общината
(по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс).
4. Свидетелство за съдимост (когато може да бъде издадено в
Република България или в страна – членка на ЕС) или клетвена декларация (в останалите случаи), издадено не по-рано от 3 месеца преди
крайния срок за предоставянето му (оригинал или нотариално заверено
копие), за:
– едноличните собственици на капитала;
– управителите;
– членовете на управителните органи, а в случай че членове са
юридически лица – за техните представители в управителния орган.
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Секция II. ДАННИ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ИНВЕСТИЦИЯТА
Когато правният субект за осъществяване на инвестиционния проект и за ползване на мерките за насърчаване на инвестициите, включително от лицата по чл. 17 ЗНИ, е различен от заявителя, моля впишете данните по Секция I за този правен субект/субекти.
1. В случай че заявителят е физическо лице или обединение на физически и/или юридически лица, инвестиционният проект задължително предвижда създаване на юридическо лице по смисъла на чл. 17 ЗНИ,
като новосъздаденото юридическо лице е обвързано със заявлението и инвестиционния проект, подадени от
физическото лице или от обединението.
2. Лица по чл. 17 ЗНИ са юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.
3. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на индустриална зона и за развитие в индустриален парк, се представя удостоверяващ документ/и за
ангажимент на лице/а, което да осъществи на територията на зоната допустими инвестиции при спазване
на критериите за размер и заетост, определени в правилника: договор за придобиване на вещно право върху
терен от територията на индустриалната зона, предварителен договор за придобиване на вещно право върху
терен на индустриалната зона, договор за наем, меморандум, споразумение или съвместно изявление за
намерение, упоменаващо поетия ангажимент или учредяване на дружество съгласно чл. 357 от Закона за
задълженията и договорите, дружествен договор, устав, друг приложим учредителен документ.
4. Когато се кандидатства за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект за изграждане на технологичен парк, се представя удостоверяващ/и документ/и за ангажимент по т. 3 за осъществяване
на дейност на територията на технологичния парк поне от едно от следните лица: български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от 6,00 по десетобалната система съгласно глава десета от Закона за висшето образование, или чуждестранни висши училища,
Българската академия на науките и нейни институти и звена, Селскостопанската академия и институти към
нея, чуждестранни или български експериментални лаборатории и/или изследователски институти по чл. 60
от Закона за администрацията, чуждестранни или български научни организации по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на научните изследвания.
5. В случаите по т. 3 и 4 може да се представи и документ за ангажимент от заинтересуваните органи на
териториалната изпълнителна власт по местонахождение на инвестицията и/или от еднолични дружества с
държавно или общинско участие в капитала.
Секция III. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ съгласно чл. 12 и чл. 18, ал. 2 ЗНИ
Раздел 1. Вид и предназначение на инвестицията в нови дълготрайни материални и/или нематериални
активи за:
1. Създаване на ново предприятие
2. Разширяване на съществуващо предприятие/дейност
3. Диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващо
предприятие/дейност с добавяне на нови продукти
4. Съществена промяна на цялостния производствен процес в съществуващо
предприятие/дейност
Може да отбележите повече от едно съобразно указанията на § 2в от допълнителните разпоредби:
Инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи за създаването на ново предприятие,
разширяването на съществуващо предприятие/дейност, диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или съществена промяна в цялостния производствен
процес на съществуващо предприятие/дейност по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ се насърчават по реда на ЗНИ и
ППЗНИ, като се взема предвид понятието „establishment“ по смисъла на чл. 2, т. 49, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно понятието „стопански обект“ в официалния превод на български език
на чл. 2, т. 49, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, при условие че то се отнася до инвестицията
(инвестиционния проект) – обект на подпомагане. Понятията „enterprise“ и „undertaking“ по смисъла на
чл. 2, т. 2, 18 и 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014 със съответния им превод на български език като „предприятие“ и понятието „undertaking“ по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) със съответния му превод
на български език като „предприятие“ се отнасят за субекта, получаващ помощта, и се разграничават от
понятието „предприятие“ по чл. 12, ал. 2, т. 1 ЗНИ, представляващо обекта на подпомагане.
Инвестиционен проект
Моля опишете инвестиционния проект, като включите информация за неговата същност, график на
дейностите по проекта, описание на планираните за придобиване дълготрайни материални и нематериални активи и друга информация: …………………………………………………
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Раздел 2. Планиран размер на инвестицията (в хил. лв.)
201...

201...

201...

201...

Общо

1. Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи
1.1. Земя
1.2. Сгради
1.3. Машини и оборудване
2. Разходи за придобиване на
дълготрайни нематериални активи
2.1. Лицензи
2.2. Патенти
2.3. Ноу-хау
2.4. Непатентовани технически
знания
ОБЩО
Раздел 3. Планиран обем на средствата по източници за финансиране на инвестицията за 3-годишен
период (в хил. лв.)
Собств ени
средс тва

Банкови
заеми

Частни
заеми

Държавна помощ
(националн а
и от ЕС)*

Финансов
лизинг

Други източници
(моля посочете
вид и размер)

Общо

* В тези случаи, ако кандидатствате за мярка по ЗНИ, имаща характер на държавна или минимална помощ,
моля опишете държавната помощ/минималната помощ за същия инвестиционен проект, за която сте кандидатствали (източник, очакван размер, приложим акт на национално и европейско ниво, по който помощта
е допустима): ……………………………………….……………………………………….
В случай на вече отпусната помощ за същия инвестиционен проект и за същите приемливи разходи моля
попълнете декларацията за държавни помощи по чл. 34, т. 3 ППЗНИ.

По отношение на информацията в раздел 3 моля приложете:
За юридически лица, клонове и еднолични търговци
1. Документи, удостоверяващи финансовото състояние
на лицето:
а) годишен финансов отчет за последната приключила
календарна година
Моля отбележете тук, ако тези документи са налични в
търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те ще
бъдат събрани по служебен път.
б) междинен финансов отчет, когато лицето е осъществявало дейност по-малко от една година.
2. Документи, удостоверяващи възможностите и източниците за финансиране на проекта:
а) собствени средства;
б) договори за заем;
в) банкови и други гаранции;
г) договор за финансов лизинг;
д) декларация за поемане на ангажимент за финансиране на проекта;
е) други документи за финансиране или обезпечения.
Моля приложете съответни доказателствени документи по т. 2.

За физически лица
Документи, удостоверяващи възможностите
и източниците за финансиране на инвестицион
ния проект:
а) собствени средства;
б) договори за заем;
в) банкови и други гаранции;
г) договори за финансов лизинг;
д) декларация за поемане на ангажимент за
финансиране на проекта;
е) други документи за финансиране или
обезпечения.
Моля приложете съответни доказателствени документи.
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Раздел 4. Финансово-икономически план на инвестицията за 5-годишен период (в хил. лв.)
201...

201...

201...

201...

201...

Общо

1. Разчет за очакваните
приходи:
1.1. Общо
1.2. По основни продукти/
услуги
1.3. От други продукти/
услуги
2. Разчет за очакваните
разходи:
2.1. Общо за дейността
2.2. По видове:
– персонал
– финансови
– други разходи във връзка
с продуктите/услугите по т. 1
3. Разчет на очакваните нетни парични потоци по т. 1 и 2
Основни изводи за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект:
Информацията се попълва за 3 или за 5 години в зависимост от вида инвеститор. За инвеститорите – големи
предприятия, за 5 години, а за останалите – за 3 години.

Раздел 5. Програма на дейността в рамките на 5-годишен период
1. Описание на планираното строителство на нови производствени сгради, складове, административни
сгради и други с представяне на проектната готовност и/или намерение за закупуване или наемане на
съществуващи сгради:
2. Машини, оборудване и съоръжения, свързани с инвестицията
Вид и брой

Описание

Държава на
производство

Година на производство

3. Описание на производствения/технологичния процес/процеса на предоставяне на услугата в предприятието, което ще бъде създадено/модернизирано с изпълнението на проекта:
За проекти в секторите преработка на селскостопански продукти:
а) описание на селскостопанските продукти, които ще се използват като суровини в предприятието – получател на помощ: ...
б) описание на операциите, които ще се извършват върху селскостопанските продукти в предприятието – получател на помощ: ...
в) описание на селскостопанските продукти, които ще бъдат получавани в резултат на извършваните
операции в предприятието – получател на помощ: ...
г) ако инвеститорът осъществява дейности по първично производство на селскостопански продукти и/
или подготовка на животински или растителен продукт за първа продажба в земеделско стопанство, включително първа продажба на прекупвачи и преработватели, описание на начина на разделяне на дейностите
или разграничаване на разходите, за да се гарантира, че помощта не се ползва за първичното производство
и/или подготовката за първа продажба на селскостопанския продукт:
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4. Икономическа дейност и произвеждани продукти:
Наименование и код на продукта/услугата, които ще се произвеждат/предоставят
от предприятие, създадено/модернизирано с придобиването на активите по раздел 5, т. 1 и 2

Планирани приходи от продажбата
на продукта/услугата след изпълнението на проекта

Процент от общите
планирани приходи от продукти/
услуги по раздел 4,
т. 1, които ще се
произвеждат/предоставят от предприятие, създадено/
модернизирано с
придобиването на
активите по раздел
5, т. 1 и 2

Код и наименование
на икономическата
дейност, на която съответства продуктът/
услугата

1.
2.
3.
4.
5.
Указания за попълване:
Колона 1: Наименованието и кодът на продукта/услугата се посочват съгласно действащата класификация на продуктите по икономически дейности в Европейската общност (CPA) (с номенклатура PRODCOM/
NACE или с номенклатура CPA за проекти в сектора на услугите), съответно нейното пряко приложение в
Република България чрез Класификацията на продуктите по икономически дейности, които можете да намерите на страницата на Българската агенция за инвестиции.
Колона 4: Кодът и наименованието се посочват съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България
чрез Класификацията на икономическите дейности, които можете да намерите на страницата на Българската агенция за инвестиции.
За сертификат клас А или Б най-малко 80 на сто от бъдещите общи приходи следва да са от продукти/
услуги, които съответстват на следните икономически дейности:
а) преработваща промишленост (код C 10 – 33.2) с изключение на икономическите дейности по глава І,
чл. 1, параграф 3, букви „а“ – „г“ и чл. 13, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС) № 651/2014, описано в чл. 2, ал. 5,
и при условията на ал. 6 от правилника;
б) издаване на програмни продукти (код J 58.2); дейности в областта на информационните технологии
(код J 62); информационни услуги (код J 63);
в) счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации (код М 69.2);
г) професионални дейности в централни офиси (код 70.1); архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (код М 71); научноизследователска и развойна дейност (код М 72);
д) образование (код P 85);
е) хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване (кодове Q 86 и 87);
ж) складиране и съхраняване на товари (код Н 52.1);
з) административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде (кодове N 82.1, 82.2 и 82.99).
5. Етапи в строителството на сградите и доставка на оборудването по години с планирана начална и
крайна дата (месец): ...
6. Лицензи/разрешителни/други административни актове, необходими за започване на производствения
процес/предоставянето на услугата: ...
7. Планирана дата на започване на производството/предоставянето на услугата: ...
8. Година, през която ще се достигне планираният производствен капацитет: ...
9. Период за поддържане на инвестицията в съответния регион по местонахождение считано от датата
на осъществяването є (3 години за малки и средни предприятия, 5 години за големи предприятия): ...

10. Продукти/услуги, които ще се произвеждат/предоставят след завършване на проекта
Продукт/услуга

Обем
(единица/година)

Стойност
(хил. лв.)
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Раздел 6. Заетост
20...

20...

20...

20...

20...

Общо

1. Нови работни места, създадени с
проекта
2. Прехвърляне на работни места от
съществуващо производство (услуги)
3. Средна работна заплата за работно
място преди данък, включително задължителни осигуровки
4. Образователен профил на новите работници/служители
– с висше образование
– със средно образование
– с основно образование
Когато издаването на сертификат е заявено на основание на брой нови работни места (чл. 3а от
ППЗНИ) и е заявена мярката за частично възстановяване на разходи за осигурителни вноски, за всяко
заявено за разкриване и поддържане работно място при условията и по реда на Кодекса на труда се
представят:
а) информация за длъжността, идентична на посочените в Националната класификация на професиите
и длъжностите в Република България (НКПД);
б) проект на длъжностна характеристика, в който се съдържа информация за изпълняваните дейности
за длъжността;
в) прогнозен размер на основното месечно трудово възнаграждение на наетото лице;
г) прогнозен размер на разходите на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното
здравно осигуряване.
Раздел 7. Обучение на персонала
1. Очакван размер на разходите за обучение на персонала по раздел 6, т. 1 и 2 (в евро/лева).
2. Място на обучението: ...
3. Очакван брой на обучени новоназначени по професии/длъжности служители/работници.
4. Прогнозни дати на започване и приключване на обучението: ...
5. Описание на предвиденото обучение: ...
Раздел 8. Местоположение на производствената дейност/предоставянето на услугата; технически параметри
1. Адрес на управление: ...
2. Адрес (област, община, населено място, улица) и кадастрални данни за разположението на предприятието, както и на мястото на извършване на строителството, разположение на оборудването (идентификатор и граници за поземлените имоти, съответно идентификатор и очертание на сградата), включително
информация за предназначението и начина на трайно ползване на имота и предвижданията на влезлите в
сила устройствени планове за територията.
3. Обща площ на планираното строителство (в кв. м):
3.1. за производство/услуги;
3.2. за складиране;
3.3. за транспортни нужди;
3.4. за административни сгради;
3.5. други.
4. Планирана инфраструктура (с посочване на съответните мерни единици):
4.1. вода;
4.2. канал;
4.3. електричество;
4.4. газ;
4.5. телекомуникации;
4.6. друга.
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5. Информация за собствеността на застроения или незастроения терен/терени, на който/които ще бъде
осъществена инвестицията:
5.1. Ако теренът/терените е/са собствен/собствени, моля представете документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи правата Ви.
5.2. В случай че предвиждате придобиване на права или наемане, моля да предоставите документ/документи, въз основа на който/които инвеститорът е придобил или има възможност да придобие право да
ползва имота, и данни за местоположението, размер на терените, вида собственост, има ли предварителни
договори и др.
Раздел 9. Въздействие на инвестицията върху околната среда
Моля приложете становище на компетентния орган по околна среда относно допустимостта на инвестиционния проект спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в
плановете за управление на риска от наводнения, както и по отношение на допустимостта спрямо режима на
дейностите в защитените зони и/или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Секция ІV. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ
Раздел 1. Намерение за ползване на насърчителните мерки
1. Съкратени срокове за административно обслужване по чл. 21 ЗНИ.
2. Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния
проект по чл. 22 ЗНИ.
3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти по реда на
чл. 22а ЗНИ.
Ако се заявява мярката по чл. 22а ЗНИ, моля опишете и приложете:
3.1. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем:
3.1.1. документи, съдържащи данните от Секция ІІІ, раздел 8;
3.1.2. документ, удостоверяващ предварителното съгласие на компетентния орган за имотите – частна
държавна собственост, и/или решение на общинския съвет за предварително съгласие за имотите – частна
общинска собственост, и
3.1.3. становището на компетентния орган относно възможностите за прилагане на мерките във
връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите и Закона за
защитените територии.
3.2. За продажба/учредяване на ограничени вещни права/замяна/наем на цени, по-ниски от
пазарните (само за приоритетни инвестиционни проекти):
Съгласието по т. 3.1.2 трябва да включва индикативна стойност на разликата между пазарната цена
и очакваната цена по сделката (не по-ниска от данъчната оценка).
3.3. За освобождаване от държавна такса за промяна на предназначението на земята (само за
приоритетни инвестиционни проекти):
Индикативна стойност на таксите, които няма да бъдат заплатени: ...
4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за
осъществяване на един или повече инвестиционни проекти по реда на чл. 22б.
Когато се заявява тази мярка, моля посочете:
4.1. Описание на елементите на инфраструктурата, които да се изградят от най-близкия изграден
елемент на инфраструктурата до границите на имота.
4.2. Собственика на инфраструктурата след нейното изграждане (следва да е държавна или общинска
публична собственост).
4.3. Ползвателите на инфраструктурата след нейното въвеждане в експлоатация.
4.4. Приблизителна стойност на необходимите средства и етап на проектната готовност за
изграждането на инфраструктурата, ако е налична такава информация.
5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица,
включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с
инвестициите по реда на чл. 22в.
Броят на заетите, които ще вземат участие в обучението, следва да е по-голям от 30 лица.
Моля посочете размера на исканата помощ:...
6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова
сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно
осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д.
При заявяване на тази мярка моля опишете:
6.1. Предвиден брой на персонала, който ще бъде нает по трудово правоотношение на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда (общо и по длъжности).
6.2. Прогнозни разходи на инвеститора за трудови възнаграждения:
6.2.1. планиран размер на средната годишна работна заплата на наето лице в съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестицията, и по основни групи професии;
6.2.2. прогнозни разходи на инвеститора за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното
здравно осигуряване за новоназначени работници и служители за период две години;
6.2.3. прогнозен размер на исканата финансова помощ.
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7. Създаване на междуведомствена работна група (МРГ) за институционална подкрепа на приоритетен инвестиционен проект.
При заявяване на тази мярка моля посочете основните очаквани процедури
(ако не са посочени в секция ІІІ, раздел 5, т. 5), за които се очаква съдействие.
8. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за приоритетни инвестиционни проекти по реда
на чл. 66, ал. 1, т. 8 от ППЗНИ:
8.1. До 50 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания (с кодове Р 85 и М 72 по КИД 2008).
8.2. До 10 на сто максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост.
Когато са заявени насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, моля попълнете декларация за държавни помощи по чл. 34, т. 3 от ППЗНИ.
Моля представете вътрешен анализ/бизнес план на изпълнението на подпомагания проект при получаване
на помощта, както и без такава, със съответните количествено измерими показатели, с който се обосновава,
че проектът не би бил осъществен на територията на Република България или в съответния регион или не
би бил достатъчно рентабилен за бенефициера в съответния регион (за регионални инвестиционни помощи),
че проектът не се осъществява с цел да се спазят задължителните национални стандарти за обучение
(за проекти за обучение), че в резултат на помощта съществено ще се увеличи обхватът на проекта, или
общата сума, изразходвана за проекта, или скоростта на изпълнение на проекта, че проектът не е изкуствено
разделен от друг подобен проект/дейност, която изпълнявате до този момент.
При заявени марки, имащи характер на регионална инвестиционна помощ, за целите на проверката
относно изпълнявани други подпомагани проекти, попадащи под определението за единен инвестиционен
проект, моля представете данни дали представляваното от Вас дружество принадлежи в „група“, съответно
идентификационните данни на дружествата от групата. Група предприятия съгласно чл. 2 от Директива
2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета означава предприятие майка и всички негови дъщерни
предприятия, като „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно или повече
дъщерни предприятия, и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от
предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.
„Единен инвестиционен проект“ е всяка инвестиция по чл. 12 ЗНИ, започната от един и същ бенефициер
(на равнище група) в срок три години считано от датата на започване на работите по друга подпомогната
инвестиция в същия регион от ниво 3 по Общата класификация на териториалните единици за статистически
цели (същата административно-териториална единица „област“).
Ред за оценка на документите
Българската агенция за инвестиции извършва оценка на заявлението и на приложените документи за
съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника за прилагането му.
Оценката включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и
финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по
Секция III, раздел 3.
В случай че се констатират несъответствия и/или непълноти, ще бъдете уведомени.
Уведомяването се извършва писмено или по електронен път.
Ако уведомлението не бъде прието на посочения от Вас адрес за кореспонденция и/или електронен
адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на специално определено място в сградата
на агенцията.
Секция V. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА
1. За мен/представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата, посочени в чл. 13 и 13а ЗНИ:
Подписаният/подписаните ......................................................................................................................................,
(имена)
притежаващ/а лична карта № ……………., издадена от МВР, гр.(с.) ...................................................................,
в качеството ми (ни) на ............................................................................................................................................
(управител/и, изпълнителен директор/и, друг вид представителство)
на ................................................................................................................................................................................. ,
(наименование на заявителя по секция I)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................
Декларирам/е, че:
1. Представляваният от мен/нас заявител не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване на
неправомерно предоставена помощ вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ
се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар, както и че не е предприятие в затруднено
положение по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
2. Произходът на паричните средства, с които ще се осъществи инвестицията, е: .......................................
3. Задължавам/е се незабавно да уведомя/уведомим министъра на икономиката чрез изпълнителния директор на агенцията за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 13 или 13а ЗНИ, както и за промяна
в обстоятелствата по чл. 12 ЗНИ.
4. Настоящото заявление се подава преди започването на работата по представения инвестиционен
проект по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗНИ и във връзка с глава I, чл. 6
от Регламент (ЕС) № 651/2014.
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5. Задължавам/е се да представям/е ежегодно информация на агенцията във връзка с чл. 19а от ППЗНИ.
6. Разкритите с проекта работни места и отчетените разходи за задължителни социални и здравни осигуровки, за които е заявена мярката по чл. 22д ЗНИ, няма да бъдат обект на финансиране по друг проект,
програма или каквато и да е финансова схема, финансирана със средства от националния бюджет, бюджета
на Европейския съюз или от друга донорска програма.
7. Заявителят няма да наема на разкрито работно място лица, освободени от него или от свързани с
него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, в период не по-малък от
12 месеца от подаването на заявлението.
8. Във връзка с чл. 3, т. 13 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици:
8.1. представляваният от мен/нас заявител не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен
режим и не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, или
8.2. представляваният от мен/нас заявител попада в изключението на чл. 4, т. ______ и са извършени
вписванията по чл. 6, ал. 1 – 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, по партидата на дружеството/дружествата .........................................., с ЕИК .................................
9. Представляваното от мен/нас предприятие не е закрило същата или подобна дейност в Европейското
икономическо пространство през двете години, предхождащи настоящото заявление, и към датата на
подаване на заявлението няма конкретни планове да закрие такава дейност в срок до две години след
приключването на инвестицията, за която се кандидатства за помощ.
10. Между представляваното от мен/нас предприятие, кандидатстващо за помощ, и изпълнителите на
проекта няма неотменимо споразумение относно осъществяването на проекта.
Опис на приложените документи:
Гр./с.
Дата:

Подпис и печат:
Имена и длъжност:

§ 50. Приложение № 3 към чл. 50, ал. 10 и чл. 61, ал. 1 се изменя така:

“

„Приложение № 3
към чл. 50, ал. 10 и чл. 61, ал. 1

Формуляр за предоставяне на резюмирана информация за всяка индивидуална помощ, предоставена на дадено предприятие по реда на правилника:
1. Име на бенефициера.
2. Идентификационен код на бенефициера.
3. Вид предприятие (МСП/голямо предприятие) към датата на предоставяне на помощта.
4. Регион, в който се намира бенефициерът, на ниво NUTS II.
5. Сектор на дейност на бенефициера на ниво групи по NACE.
6. Елемент на помощ, изразен като цяла стойност в национална парична единица.
7. Инструмент за помощ (безвъзмездни средства/лихвена субсидия, заем/възстановяеми аванси/
възстановяема безвъзмездна помощ, гаранция, данъчно предимство или освобождаване от данъци,
рисково финансиране, друго (моля посочете).
8. Дата на предоставяне.
9. Цел на помощта.
10. Предоставящ орган.
11. Референтен номер на мярката за помощ (ако е приложимо).“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 51. Навсякъде в правилника думите „приемливи“ и „приемливите“ се заменят съответно
с „допустими“ и „допустимите“.
§ 52. В срок до 3 работни дни от влизането в сила на постановлението министърът на
икономиката изготвя информация във формата съгласно Приложение ІІ към Регламент (ЕС)
№ 651/2014 относно схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за обучение, която
се предоставя на Европейската комисия по реда на чл. 9 от Закона за държавните помощи.
§ 53. За инвестиционните проекти, за които до влизането в сила на постановлението е подадено заявление или е издаден сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или приоритетен
инвестиционен проект, насърчителните мерки, представляващи държавна помощ, се прилагат,
ако са изпълнени условията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и работата по инвестиционния проект или по проекта за обучение не е започнала преди влизането в сила на постановлението, за
което инвеститорите подават нарочна декларация.
§ 54. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7312
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 9 НОЕМВРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за държавните изис
квания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в геодезията, картогра
фията и кадастъра“ в професионално направ
ление „Архитектура, строителство и геодезия“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от
регулираната професия „Инженер в геодезията,
картографията и кадастъра“ в професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване на
висше образование на образователно-квали
фикационна степен „магистър“ по специал
ности от регулираната професия „Инженер
в геодезията, картографията и кадастъра“ в
професионално направление „Архитектура,
строителство и геодезия“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С Наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше
образование по специалности от регулираната
професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер
в геодезията, картографията и кадастъра“
се придобива във висше училище, получило
акредитация по реда на Закона за висшето
образование, в съответствие с изискванията
на тази наредба.
(2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96
на Министерския съвет от 2012 г., и водят до
придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър“.
Чл. 3. Приемането на студенти за обучение
по специалности от регулираната професия
„Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ се извършва при условия и по ред,
утвърдени с правилниците на висшите училища.
Чл. 4. Формите на обучение по специалности от регулираната професия „Инженер
в геодезията, картографията и кадастъра“ са
редовна и задочна.
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Раздел II
Съдържание на обучението
Чл. 5. (1) Чрез обучението се осигурява
придобиването на знания за:
1. определяне на формата и размерите на
Земята, геодезическите методи и инструменти
за измерване; основните геодезически мрежи
и свързаните с тях координатни, височинни и
гравиметрични системи; теорията на земния
потенциал и геодинамиката;
2. видове геодезически снимки;
3. вероятностно-статистически методи за
обработка на геодезически измервания;
4. пространствени обекти и създаването
на бази от данни с тях, структурите от данни, системите за компютърно-подпомогнато
проектиране (Computer-aided design – СAD) и
приложението им за геодезическите дейности
и устройството на териториите;
5. методи на планиране, извършване на
фотограметрично заснемане, обработка, анализ и интерпретация на цифрови изображения
и сигнали, редуциране и преобразуване на
растерната информация във векторна; методи
за създаване и оценка на цифров модел на
местността;
6. методи за анализ, интерпретация и
използване на тематична информация чрез
дистанционни изследвания;
7. методи за изследване на деформации
на инженерни обекти, съоръжения и рискови
процеси;
8. общата теория на картните проекции,
деформации и техните приложения;
9. картографски методи на изобразяване и
на изследване; съставяне, оформяне и издаване
на топографски и тематични карти;
10. кадастъра в Република България и
техническите дейности за неговото създаване
и поддържане;
11. нормативната уредба и административните процедури в областта на геодезията,
картографията, кадастъра, инвестиционното
проектиране и устройството на територията.
(2) Чрез обучението се осигурява придобиването на умения за:
1. с т ру к т у ри ра не, обмен и а на л из на
пространствени данни в географски и други информационни системи, създаване на
цифрови модели за обмен на данни между
информационни системи;
2. управление на геодезически и картографски дейности;
3. изработване и прилагане на устройствени
схеми и планове, както и проекти в инвестиционното проектиране – част „Геодезия“;
4. изработване на проекти за устройство
на земеделски земи;
5. прилагане на геодезически и фотограметрични методи, работа с инструменти, топографски карти, извършване на геодезически
снимки и обработка на измервания;
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6. обработка на геодезически измервания,
анализ и интерпретация на резултатите;
7. обработка на цифрови изображения и
методи за получаване на пространствена информация чрез фотограметрични технологии;
8. получаване на тематична информация
чрез методи за дистанционни изследвания;
9. проектиране и създаване на прецизни
инженерно-геодезически мрежи за изследване на деформации на обекти, съоръжения,
рискови процеси и др.;
10. създаване и избор на картна проекция,
задаване на нейните параметри; изследване
деформациите на дадена картна проекция;
11. проектиране, създаване и работа с
топографск и и тематични карти и дру ги
картографски произведения и изследване на
тяхната точност;
12. изпълнение на технически и административни дейности по създаване и поддържане
на кадастъра; оценка на недвижими имоти;
13. управление и контрол на геодезически,
картографски и кадастрални дейности.
(3) Чрез обучението се осигурява придобиването на компетентности за:
1. вземане на оптимални решения при избор на методи и инструменти за провеждане
на геодезически измервания;
2. използване на географски информационни системи (ГИС) за пространствен анализ
на данни; проектиране на геоинформационни
системи и обектно ориентирани бази данни;
3. организация и извършване на фотограметрични заснемания; класификация и интерпретация на изображения чрез методи на
дистанционни изследвания;
4. организиране и изпълнение на строителен надзор по част „Геодезия“ на строителни
обекти в инвестиционното проектиране; изготвяне на експертизи и доклади;
5. организиране на дейностите по съставяне, редактиране и оформяне на тематични,
общогеографски, учебни карти, атласи, глобуси
и релефни карти;
6. организиране и извършване на дейности
по: създаване, поддържане и приложения на
кадастралната карта и кадастралния регистър;
оценки на недвижими имоти;
7. организация и управление на проекти в
геодезията, картографията и кадастъра;
8. разработване на концепции за пространствено развитие, планиране и устройство на
териториите.
Чл. 6. (1) Обучението на студентите за
придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер
в геодезията, картографията и кадастъра“ е с
продължителност не по-малко от 10 семестъра,
с хорариум не по-малко от 4200 академични
часа, не по-малко от 500 учебни часа практика и води до придобиването на минимум
300 учебни кредита.
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(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат
обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 7. Учебното съдържание на задълж и т е л н и т е г ру п и у чебн и д исц и п л и н и в
обособени направления от учебния план и
техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи учебни дисциплини

Минимален
брой
академични
часове

1.

Хуманитарни, социални, стопански и правни науки

120

2.

Природни науки, математика
и информатика

210

3.

Геодезия и обработка на гео
дезически измервания

300

4.

Висша геодезия

300

5.

Приложна геодезия

150

6.

Геоинформатика

120

7.

Фотограметрия и обработка
на изображения

180

8.

Дистанционни изследвания

120

9.

Картография и картографско
моделиране

150

10. Топог рафско и темат и чно
картографиране

150

11. Кадастър и управление на
имоти

150

12. Ус т р о й с т в е н о п л а н и р а н е
(включително регулации)

120

13. Вертикално планиране

120

Общо:

2190

Чл. 8. Практическата подготовка се осъществява чрез учебни практики и преддипломен стаж съгласно учебния план на съответното висше училище.
Раздел III
Завършване на обучението
Чл. 9. (1) Обучението по специалности от
регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ завършва с
разработване и защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се
провежда пред изпитна комисия, в състава
на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от
висшето училище. В комисията могат да се
включат и външни за висшето училище лица.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се
определя със заповед на ректора на висшето
училище.
Чл. 10. Ст удентите, изпълнили за дълженията си по учебен план, разработен в
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съответствие с тази наредба, и защитили успешно дипломна работа, получават диплома
за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
с професионална квалификация „Инженер в
геодезията, картографията и кадастъра“.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Висши училища, които не изпълняват
изискванията на наредбата, не могат да издават
дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалности от регулираната професия
„Инженер в геодезията, картографията и
кадастъра“ в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ по
смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Студентите, приети преди влизането в
сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си по учебните планове и при
условията, при които са приети.
§ 3. Висшите училища, които са получили
програмна акредитация в професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“ от Националната агенция за оценяване и акредитация, подават заявка за нова
акредитация по специалности на образователно-квалификационна степен „магистър“ от
регулираната професия „Инженер в геодезията,
картографията и кадастъра“ след изтичането
на периода на акредитация.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 9,
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.
§ 5. Наредбата влиза в сила от учебната
2016 – 2017 г.
7348

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 9 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2015 г. в размер 3 500 000 лв. за подобряване дейността на основните структури на
Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите/трансферите
по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.,
както следва:
1. по Политика в областта на защита на
националната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
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ред, бюджетна програма „Противодействие на
тежката и конвенционалната престъпност и
опазване на обществения ред“ – 2 816 000 лв.;
2. по Политика в областта на защитата
на границите и контрол на миграционните процеси, бюджетна програма „Граничен
конт рол, ох рана на държавната г раница,
рег улиране и контрол на миграционните
процеси“ – 642 000 лв.;
3. по Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 42 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Минист ърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 5. Дава съгласие министърът на вът решни те работ и да старт и ра п роцед у ра
за доставка на нови автобуси, микробуси и
патрулни автомобили за структурите на Министерството на вътрешните работи.
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 вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7375

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
ОТ 12 НОЕМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 7 779 683 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване,
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овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 4 545 221 лв.
съгласно приложение № 1;
2. по бюджета на Министерския съвет –
188 360 лв. съгласно приложение № 2;
3. по бюд жета на Министерст вото на
вътрешните работи – 193 957 лв. съгласно
приложение № 2;
4. по бюджета на Министерството на отбраната – 210 642 лв. съгласно приложение № 2;
5. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 2 260 000 лв. съгласно
приложение № 2;
6. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 199 879 лв. съгласно
приложение № 2;
7. по бюд жета на Министерст вото на
околната среда и водите – 34 560 лв. съгласно
приложение № 2;
8. по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството – 50 000 лв. съгласно приложение № 2;
9. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 97 064 лв. съгласно приложение № 2.
Чл. 2. (1) Одобрените средства за възстановителна помощ от сумата по чл. 1, т. 1 се
предоставят съгласно приложение № 3 към
т. 2.2 от Протокол № 5 на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет от 29 октомври 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинските администрации по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2015 г. по Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. по
Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации, бюджетна програма „Пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата в размер 112 535 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
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Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. по Политика
в областта на отбранителните способности,
бюджетна програма „Подготовка и използване
на въоръжените сили“.
(2) Със сумата в размер 118 417 лв. да се
увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
(3) Със сумата в размер 1287 лв. да се увеличи предоставеният трансфер за Националния
военен университет – гр. Велико Търново.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г. по Политика
в областта на земеделието и селските райони,
бюджетна програма „Растениевъдство“, и да
се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
по Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в
предучилищното възпитание и подготовка и
училищното образование. Учене през целия
живот, бюджетна програма „Училищно образование“, и показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2015 г. по Политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда, бюджетна
програма „Оценка, управление и опазване
на водите на Република България“, и да се
увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. по Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита,
бюджетна програма „Устройствено планиране,
благоустройство, геозащита, водоснабдяване и
канализация“, и показателите по чл. 22, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 11. Със сумата по чл. 1, т. 9 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2015 г. по Политика в областта
на транспорта, бюджетна програма „Развитие
на транспорта и осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“, и показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
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Чл. 12. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, т. 2 – 9 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2015 г.
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 13. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 92 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
„
1.2.

„

„
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допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (обн.,
ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм., бр. 63 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в т. 1 числото „27 170 242“ се заменя с
„27 670 242“;
б) точка 6 се отменя.
2. Член 7 се отменя.
3. В приложение № 1 към чл. 1, т. 1:
а) в частта за област Благоевград се създава ред 1.2:

Изграждане на корекция на р. Пихла, от профил № 1 до профил
Община Разлог
№ 19, в регулацията на с. Баня

156 030

“

б) в частта за област Враца се създават редове 6.3 и 6.4:
6.3.

Временно извеждане от експлоатация на яз. „Сухия скът“

6.4.

Временно извеждане от експлоатация на яз. „Градешница“ и яз.
Община Криводол
„Лесура-1“

Община Враца

27 201
69 654

“

в) в частта за област Габрово се създава ред 7.2:
7.2.

„

ВЕСТНИК

Временно извеждане от експлоатация на яз. „Гредата“, с. Ловни дол Община Севлиево

14 454

г) в частта за област Ловеч се създават редове 10.11 и 10.12:

10.11. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Черешов дол“

Община Априлци

6 126

10.12. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Полето“

Община Ловеч

8 716

„

д) в частта за област Монтана се създава ред 11.21:

11.21. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Илиевското“

„

„

„

“

12.5. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Боримечково“

Община Лесичово

19 762

12.6. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Голоша-1“

Община Стрелча

15 861

ж) в частта за област Перник се създава ред 13.4:
Привеждане на яз. „Конска“ в нормално експлоатационно състояние
Община Брезник
и извеждането му от списъка на язовирите в предаварийно състояние

Община Червен бряг

“
20 406

и) в частта за област Сливен се създават редове 16.7, 16.8, 16.9 и 16.10:
16.7. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Злати войвода 2“

Община Сливен

7 220

16.8. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Злати войвода 3“

Община Сливен

8 025

16.9. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Злати войвода 4“

Община Сливен

8 118

16.10. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Кавичална“, с. Пъдарево Община Котел

“

7 333

з) в частта за област Плевен се създава ред 14.3:
14.3. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Рупци“

“

18 244

е) в частта за област Пазарджик се създават редове 12.5 и 12.6:

13.4.

„

Община Якимово

“

“

7 916

“

БРОЙ 88
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к) в частта за област Стара Загора се създава ред 20.7:
20.7. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Ястребово“

„

„

Община Опан

11 854

“

л) в частта за област Търговище се създават редове 21.2 и 21.3:
21.2. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Беломорци“

Община Омуртаг

26 848

21.3. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Горно Козарево“

Община Омуртаг

32 788

“

м) в частта за област Разград се създава ред 23.1:
23.1. Временно извеждане от експлоатация на яз. „Езерче-2“

Община Цар Калоян 33 444

“
н) на края числото за общата сума „27 170 242“ се заменя с „27 670 242“.
4. В приложение № 2 към чл. 1, т. 2 – 8:
а) редове 5 и 5.1 се отменят;
б) числото за общата сума „975 167“ се заменя с „475 167“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет,
на министъра на вътрешните работи, на министъра на отбраната, на министъра на земеделието
и храните, на министъра на образованието и науката, на министъра на околната среда и водите,
на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, т. 1
№ по
ред
1

Област (наименование на проекта/дейността)
2

Община
бенефициент
3

Сума
(в лева)
4

1.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

1.1.

Подпорна стена 1, с дължина 16 м на улица в с. Филипово,
на 150 м от центъра на селото

Община Банско

12 331

1.2.

Подпорни стени – 3 бр. (№ 1 при ПИ 160, кв. 10, № 2 при ПИ
107, 108, кв. 11 и № 3 при ПИ 102, 103, кв. 11, с. Кремен

Община Банско

91 357

2.

ОБЛАСТ ВАРНА

2.1.

Аварийно възстановяване на ул. 1-ва, ул. 9-а, и ул. 10-а до ул.
3-та в с. Долище, за етапно изпълнение, допълнително към Община Аксаково
ПМС № 92/2015 г.

325 000

2.2.

Инженерно-геоложко проучване за свлачище в района на сп.
Община Аксаково
„Кипарис“-север, вилна зона „Кранево“, землище на с. Осеново

89 761

2.3.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 2.2
на Протокол № 5 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 29.10.2015 г.

3.

ОБЛАСТ ВРАЦА

3.1.
4.
4.1.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 2.2
на Протокол № 5 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 29.10.2015 г.
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинската
пътна мрежа – 17 бр. обекти от транспортната инфраструктура
на община Габрово, засегнати от вредно въздействие на водите
на 28 и 29 юли 2014 г.

Община Варна

3 089

Община Мизия

340 702

Община Габрово

485 553

С Т Р.
№ по
ред
1
5.
5.1.
6.
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Община
бенефициент
3

Сума
(в лева)
4

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Укрепване на свлачище (втори участък) на път KRZ 1373/ І-5, Община Момчил
Момчилград – Подкова/ Каменец – Птичар
град

652 113

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

6.1.

Аварийно изграждане на подпорни стени на улица с о.т. 154 Община Сапарева
и 173 и улица с о.т. 153, 24, 23 и 22, с. Ресилово
баня

286 858

6.2.

Укрепване на свлачищен склон при манастир „Покров на Община Сапарева
пресв. Богородица“, с. Ресилово
баня

253 594

7.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

7.1.

Възстановяване на улица с о.т. 74-99, в кв. 25 и дере в кв. 24,
с. Гложене

Община Тетевен

11 135

7.2.

Възстановяване на улица с о.т. 96-95-93-103, ул. Георги Пискулев, с. Гложене

Община Тетевен

9 705

7.3.

Възстановяване на ул. Манастирски дол и ул. Зорница, вилна
зона „Руновица“, с. Гложене

Община Тетевен

12 510

8.

ОБЛАСТ МОНТАНА

8.1.

Аварийно възстановяване коритото на преливника на яз.
Община Медковец
„Сливовишко дере“, в землището на с. Сливовик

8.2.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 2.2
на Протокол № 5 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 29.10.2015 г.

9.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

9.1.

Община Берковица

Аварийно възстановяване на диги и почистване на речното
корито при мост на р. Тополница, о.к. 141 и о.к.139, свързващ
Община Лесичово
кв. 36, 101, 31 и 61 по плана за регулация на с. Калугерово
допълнително към ПМС № 92/2015 г. – начисление за ДДС

34 920
122 572

9 298

10.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

10.1.

Аварийно-възстановителни работи по укрепване на улица чрез
изграждане на подпорна стена към гробищен парк, с. Калотинци

Община Земен

60 921

10.2.

Аварийно-възстановителни работи по укрепване на улица чрез
изграждане на подпорна стена, с. Пещера

Община Земен

79 203

Община Перник

14 025

Община Плевен

110 000

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 2.2
10.3. на Протокол № 5 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет от 29.10.2015 г.
11.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

11.1. Възстановяване настилката на ул. Орлица, с. Буковлък
12.

ОБЛАСТ РУСЕ

12.1.

Възстановяване на връхната конст ру к ци я на моста над
Община Иваново
р. Черни Лом при с. Кошов

132 343

12.2.

Възстановяване на връхната конструкция на моста над р. РуОбщина Иваново
сенски Лом на км 11+500 при с. Красен

259 248

13.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

13.1.

Възстановяване на разходи за възстановителни и укрепителни
работи по ул. 6 септември, ул. Л. Димитрова и ул. Хан Аспарух – с. Баните, път за с. Долна Дрянка от км 0+000 до км
0+600 и имот пл. № 193 по плана на с. Вишнево

Община Баните

332 984

Възстановяване на разходите за аварийно възстановяване на
13.2. паднала подпорна стена на общински път SML 2004 (ІІІ-8611)
при км 0+830 с. Давидково – с. Стърница

Община Баните

46 328

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

№ по
ред
1

ВЕСТНИК

Област (наименование на проекта/дейността)
2

Изграждане на стена, укрепваща ул. Васил Левски, през о.т. 1629,
о.т. 1374, о.т. 98, кв. 59 и частично укрепване на градски парк
13.3.
в УПИ ІІ, кв.155 по ПУП на гр. Девин за етапно изпълнение,
допълнително към ПМС 210/2015 г.
14.

С Т Р. 4 7
Община
бенефициент
3

Сума
(в лева)
4

Община Девин

400 000

Община Долна
баня

222 671

Община Любимец

147 000

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Изграждане на противоерозионни съоръжения на р. Бистрица,
14.1.
гр. Долна баня
15.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

15.1. Възстановяване на каменен брод на р. Лозенска в с. Лозен
Общо:

4 545 221

Приложение № 2
към чл. 1, т. 2 – 9
№ по
ред

Министерства

Програма/проект/дейност

Сума
(в лева)

1

2

3

4

Министерски съвет

Бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“

188 360

1.1.

Областен управител на
област Пловдив

Неотложни ремонтни и укрепителни работи на подпорна
стена в Стария град и обезопасяване на имоти на ул.
Рилски метох 9 – 11, гр. Пловдив

121 000

1.2.

Областен управител на
област Хасково

Възстановяване на разходи за неотложни аварийновъзстановителни работи в района на път HKV 2253/І-8,
Хасково – Харманли/ – Родопи и общински път HKV
2252/І-8, Хасково – Харманли/ – Стойково – Любеново

4 168

1.3.

Областен управител на
област Шумен

Възстановяване на разходи за неотложни аварийновъзстановителни и отводнителни работи в района на
с. Каравелово и с. Пет могили, общ. Никола Козлево

23 649

1.4.

Областен управител на
област Пазарджик

Възстановяване на извършени непредвидени разходи за
обект: Участък от лява дига на р. Тополница в землището
на гр. Пазарджик от км 3+030 до км 3+230

39 543

2.

Министерство на вътреш- Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защитa на
ните работи
населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

193 957

2.1.

Възстановяване на допълнителни финансови разходи,
Министерство на вътрешизвършени от структури на МВР при овладяване на изните работи
вънредни ситуации в периода март – май 2015 г.

193 957

Бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“

210 642

Възстановяване на допълнителни финансови разходи,
Министерство на отбраната извършени от структури на МО при овладяване на извънредни ситуации през 2014 г. и 2015 г.

210 642

1.

3.
3.1.
4.
4.1.

Министерство на отбраната

Министерство на земеделиБюджетна програма „Растениевъдство“
ето и храните

2 260 000

Попълване на резерва на Изпълнителна агенция „Борба
Министерство на земеделис градушките“ с противоградови ракети и профилактика
ето и храните
на техниката

2 260 000

Министерство на образоваБюджетна програма „Училищно образование“
нието и науката

199 879

5.1.

Укрепване на конструкциите и изпълнение на ремонтМинистерство на образова- но-възстановителни работи на бл. 4 и бл. 5 на Професинието и науката
оналната гимназия по електротехника и електротранспорт – Пловдив

199 879

6.

Министерство на околната Бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на
среда и водите
водите на Република България“

34 560

5.

С Т Р.
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№ по
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Министерства

Програма/проект/дейност

Сума
(в лева)

1

2

3

4

6.1.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за възМинистерство на околната
становяване екологичното равновесие по поречието на р.
среда и водите
Джерман, в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница

34 560

7.

Министерство на региоБюджетна програма „Устройствено планиране, благо
налното развитие и благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
устройството

50 000

7.1

Министерство на региоИзвършване на анализ и оценка на геоложкия риск,
налното развитие и благокакто и неговото картографиране за 2015 г.
устройството

50 000

8.

Министерство на т рансБюджетна програма „Развитие на транспорта и осигупорта, информационните
ряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“
технологии и съобщенията

97 064

8.1.

Министерство на т ранс- Възстановяване на извършени допълнителни финансови
порта, информационните разходи за възстановяване на железопътната инфратехнологии и съобщенията структура

97 064

Общо:

3 234 462

7411

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Модернизиране на земеделските стопанства“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от
2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9, 37, 45,
55 и 75 от 2010 г., бр. 18, 67, 89 и 99 от 2011 г.,
бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 72 от 2013 г., бр. 61
от 2014 г. и бр. 76 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 39, ал. 3 числото „20“ се заменя
с „30“.
§ 2. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „30“.
2. В ал. 2 числото „20“ се заменя с „30“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.;
изм.; бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г., бр. 30, 49,
68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от 2012 г.,
бр. 2 и 75 от 2013 г., бр. 63 и 72 от 2014 г.
и бр. 24 и 76 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 34, ал. 2 думите „15 октомври“ се
заменят с „13 ноември“.
2. В чл. 39, ал. 2 думите „15 октомври“ се
заменят с „13 ноември“.

§ 4. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.,
бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от
2012 г., бр. 2, 75, 98 и 105 от 2013 г., бр. 61 и
72 от 2014 г., бр. 24 и 76 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 36, ал. 2 думите „15 октомври“ се
заменят с „13 ноември“.
2. В чл. 41, ал. 2 думите „15 октомври“ се
заменят с „13 ноември“.
§ 5. (1) Срокът 30 ноември 2015 г. по § 1 и 2
за подаване на заявки за окончателно плащане
и за изпълнение на проекти по сключените
договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ се прилага за договори, сключени
през 2015 г., които са със срок за изпълнение
на одобрения проект 20 ноември 2015 г.
(2) Срокът 13 ноември 2015 г. по § 3 и 4 за
подаване на заявки за окончателно плащане
и за изпълнение на проекти по сключените договори за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ се прилага за договори,
сключени преди 1 януари 2015 г., които са
със срок за изпълнение на одобрения проект
15 септември 2015 г.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 се смятат за
удължени, без да се подписват допълнителни
споразумения към договорите за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7351
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-14
от 26 февруари 2013 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация с
БСА pег. № 3 ОСП от 28.12.2012 г. и Заповед № 1633
от 28.12.2012 г., издадени от Изпълнителна агенция
„Българска служба по акредитация“, входирани
в Министерството на земеделието и храните със
заявление с вх. № 70-5563 от 28.12.2012 г. и Заповед № РД-09-144 от 26.02.2013 г. на министъра на
земеделието и храните, разрешавам на дружество
„СЖС България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, Столична община, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес
център „Мегапарк“, офис „Ц“, ет. 6, да извършва
сертификация на продукти съгласно Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ на EC L 189 от
20 юли 2007 г. и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
№ 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури,
продукти от тях и вино.
Разрешението е валидно до 31.12.2016 г.
МЗХ, Рег. № BG-BIO-14

7353

За министър:
Цв. Димитров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1627
от 3 ноември 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно
решение № 3777 от 3.11.2015 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
В Решение № 1578 от 23.06.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (ДВ, бр. 54 от 2014 г.) се правят следните
изменения:

1. Буква „б) самостоятелен обект на едно
ниво с идентификатор 66425.500.3070.7.20 с площ
154,62 кв. м, разположен на партерен етаж в
масивна седеметажна сграда № 7, построена в
ПИ с идентификатор 66425.500.3070, ведно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху терена“
се заличава.
2. Досегашната буква „в“ става „б“.

7265

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-1035
от 3 ноември 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
графичен и цифров вид в М 1:1000 и регистъра
към него на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗСПЗЗ, за землището на с. Дебрене, община
Сандански, област Благоевград.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават на основание
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област с административен център Благоевград
пред Районния съд – гр. Сандански.

7282

Областен управител:
Б. Михайлов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-137
от 30 октомври 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол на комисията по
чл. 28б ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план,
план на новообразуваните имоти и регистър на
имотите към него в графичен и цифров вид на
земите, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове, посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за
територии по § 4 от с.з., включващи кадастрални
райони 601, 602 и 603 в местностите Ловнидолско
шосе и Драгелиците в землище гр. Севлиево,
ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, област Габрово.
Жалби срещу одобрения ПНИ заинтересованите лица могат да подават чрез областния
управител на област Габрово пред районния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Н. Сираков
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ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-138
от 30 октомври 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 и 9 ППЗСПЗЗ и Решение № 05 от 2.02.2015 г.
по гр.д. № 1452 по описа на Районния съд – Габрово, за 2014 г., потвърдено с Решение № 57 от
6.07.2015 г. по адм.д. № 95 по описа на Административния съд – Габрово, за 2015 г., одобрявам
промяна в помощен план и план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в
графичен и цифров вид на земите, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове,
посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за териториите на
земл ище Копчелиите – първа част, ЕК АТТЕ
38577, община Габрово, област Габрово, изработен
по реда на § 4к ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б ППЗСПЗЗ,
одобрен със Заповед № РД-02-01-39 от 17.03.2014 г.
на областния управител на област Габрово, в
частта, в която планът не е влязъл в сила поради
оспорване по съдебен ред, както следва:
В регистъра на новообразуваните имоти към
плана да бъде вписан Цветомир Руменов Цанов
като собственик на имоти с идентификатори
38577.507.1 и 38577.507.2 и застроените в тях сгради с идентификатори 38577.507.1.1 и 38577.507.2.1.
Съобразно задължителните указания на съда
имот с идентификатор 38577.507.2 се нанася в
ПНИ с кадастралните данни, с които имотът е
описан в нотариален акт № 51, том I, регистър
№ 1123, дело № 43 от 21.02.2013 г., изобразен на
приложена към нот. акт окомерна скица № 75 от
2013 г. на Община Габрово.
Жалби срещу одобрения ПНИ в частта относно
посочените имоти заинтересованите лица могат
да подават чрез областния управител на област
Габрово пред районния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.

7284

Областен управител:
Н. Сираков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1430
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
25.09.2003 г.) и Решение № 1311 от 13.05.2015 г. за
откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот, собственост на
„Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ – ЕООД,
ЕИК 123733087, със седалище и адрес на управ
ление – Казанлък, пл. Севтополис 14, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ)
XVIII-117 с площ 2024 кв. м в кв. 335 по плана
на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434 от
2006 г. на Общинск и я съвет – гр. Казанлък,
ведно с построената в него едноетажна сгра-
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да, масивна конструкция, построена 1958 г., с
площ 380 кв. м, състояща се от – дърводелска
работилница, битова стая и склад, при граници
на имота: север – УПИ – XX; юг – ул. Кенали;
запад – УПИ – XXIII-8730; изток – ул. Петрова
нива, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 85 800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за покупко-продажба по сметка BG 29 SOMB 9130 10 5865 5701
в „Общинска банка“ – АД, Казанлък.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 22 UNCR 7000 15 1945
8017 в „УниКредит Булбанк“ – АД, Казанлък, до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са вноски от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – на
касата на „ХБУ – Казанлък“ – ЕООД, срещу квитанция за платена цена за тръжна документация
в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) в брой на
касата на дружеството на адрес: Казанлък, пл.
Севтополис 14, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, на адрес: Казанлък, пл. Севтополис 14.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
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9. Търгът ще се проведе на двадесет и първия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 13 ч. на адрес: Казанлък,
община Казанлък, пл. Севтополис 14.
10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ търгът ще се
проведе на тридесет и петия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
7285

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1624
от 15 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на водопровод до поземлен имот 315006
в местността Общинска мера в землището на
с. Пелишат, преминаващо със сервитут през
следните поземлени имоти: ПИ 201180, землище
с. Пелишат, с начин на трайно ползване – „полски път“, публична общинска собственост, и ПИ
315013, землище с. Пелишат, с начин на трайно
ползване – „местен път“, публична общинска
собственост.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
решението.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Ангелов
7325

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 368
от 2 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизация по ЗПСК, и за документите и
сведенията, представляващи служебна тайна,
чл. 3, ал. 3, т. 2, предл. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и
чл. 5 НТК във връзка с чл. 32, ал. 3, предл. 2,
т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2,
ал. 1, т. 6, предл. 1 от НТК и чл. 4, ал. 4 ЗПСК
и при мотиви, изложени в докладна записка,
Общинският съвет – с. Ковачевци, реши:
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1. Приема анализ на правното състояние
и приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект:
едноетажна масивна сграда – кантар колесен
със застроена площ 31 кв. м, построен в парцел
14, масив 1 по неодобрения парцеларен план на
стопански двор на с. Егълница, община Ковачевци, целият с площ 527 кв. м, при граници:
от югоизток – път, от югозапад – парцел 11, от
северозапад – път, и от североизток – път, който
кантар е със статут на търпим строеж съгласно
§ 16, ал. 1 ПРЗУТ – частна общинска собственост
съгласно АЧОС № 276 от 12.03.2013 г., вписан в
СВ към РРС.
2. Приема решение за приватизация на следния обект: едноетажна масивна сграда – кантар
колесен със застроена площ 31 кв. м, построен
в парцел 14, масив 1 по неодобрения парцеларен
план на стопански двор на с. Егълница, община
Ковачевци, област Перник, частна общинска собственост съгласно АЧОС № 276 от 12.03.2013 г.,
вписан в СВ към РРС, с данъчна оценка на
имота: 545,20 лв.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 1251 лв.
с ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто
от началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Депозитът може да бъде преведен по сметка:
ИА БАНК – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG28IABG74783300575900, BIC код на банката
IABGBGSF, или внесен в касата на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
в посочения по-горе срок.
7. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
със съдържание съгласно чл. 9 НТК. Документацията се закупува от деловодството на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Цена: 300 лв. без ДДС, преведени по сметка:
ИА БАНК – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG57IABG74788400576000, BIC код на банката
IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или
внесена в касата на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Срок
за закупуване на тръжната документация – до
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Преди
предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна – лично от кандидата.
8. Срок за подаване на п ред ложени я за
участие в търга – предложенията се подават в
деловодството на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, лично
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от кандидата или чрез пълномощник с изрично
писмено пълномощно с нотариално удостоверен
подпис всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. Краен
срок – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч., след
закупуване на тръжна документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Ковачевци. Краен срок: до
14 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
10. Мястото, ден и начален час на провеждането
на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, ет. 2, заседателна
зала № 2, 11 ч. на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.
12. Решението да се публикува и най-малко
в два централни ежедневника.

7242

Председател:
В. Тодоров

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 77
от 21 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 ЗУТ и чл. 104, ал. 2, т. 3 и ал. 7 от
Закона за опазване на околната среда Общинският
съвет – с. Ситово реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Ситово съгласно приложение № 1.
2. Одобрява доклада за екологичната оценка
на общия устройствен план на община Ситово
съгласно приложение № 2.
3. Приема Правилник за прилагане на общия
устройствен план на община Ситово съгласно
приложение № 3.
4. Одобрява инициативата за разработването на проект съвместно с други български и
румънски общини по трансгранична програма
INTERREG – V- А 2014 – 2020 г., и възлага на
кмета на общината да проведе разговори с потенциални партньори за изготвяне на проектно
предложение.

7305

Председател:
М. Мехмед

44. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 145,
ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-105 от 29.10.2015 г. за обект: Ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на
км 14+100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105
„І-1 (Елешница) – Елин Пелин – Гара Елин
Пелин – І-8 (Нови хан)“. На основание чл. 149,
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ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-днсвен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7341
58. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-107 от
5.11.2015 г. за обект: Уширение на път І-1 от
края на АМ „Струма“ ЛОТ 4 до ГКПП „Кулата“
от км 441+095 (км 438+670 по километраж АМ
„Струма“) до км 442+470 по километраж на път
І-1 (км 440+060). На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
7380
60. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-106 от
5.11.2015 г. за обект: Осветление на пътни връзки
„Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“ на км
435+020 на АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800 до
км 438+500; осветление на пътен възел „Генерал
Тодоров“ на км 431+228 на АМ „Струма“ Лот 4 от
км 423+800 до км 438+500; осветление на пътни
връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница и пътен
възел „Петрич – Мелник“ на км 425+180 на АМ
„Струма“ Лот 4 от км 423+800 до км 438+500;
осветление на пътни връзки „Марикостиново“ на
км 433+355 на АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800
до км 438+500. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
7381
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060
до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Рада Миланова Арианоглу, наследник на Кирица Ерменкова Танкова, с адрес: гр. Златица,
ул. Софийско шосе 6, ет. 4, ап. 10, ненамерена
на адрес, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 673 от 4.09.2015 г., с
което е отчуждена част от имот със стар идентификатор 48489.1.660 (имот с нов идентификатор 48489.1.1253), намиращ се в землището на
гр. Монтана, община Монтана, област Монтана.
Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7249
17а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060
до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни
мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Марийка
Христова Илиева, наследник на Илия Йорданов
Илиев, с адрес: Монтана, ул. Извора 27, вх. А,
ет. 3, ап. 6, ненамерена на адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 673
от 4.09.2015 г., с което са отчуждени части от
имоти с идентификатори 48489.2.355 и 48489.2.356
(имот с нов идентификатор 48489.2.612), намиращи се в землището на гр. Монтана, община
Монтана, област Монтана. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7250
17б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060
до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни
мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Стефка
Тодорова Сиракова, наследник на Петър Иванов
Пенов, с адрес: София, ж.к. Свобода, бл. 37,
вх. Б, ет. 2, ап. 23, ненамерена на адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 673 от 4.09.2015 г., с което е отчуждена
част от имот със стар идентификатор 48489.2.359
(имот с нов идентификатор 48489.2.606), намиращ се в землището на гр. Монтана, община
Монтана, област Монтана. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7251
17в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060
до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни
мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Павлова Василева, наследник на Михаил Вачков
Ценов, с адрес: София, ул. Софроний Врачански
№ 105, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 673 от
4.09.2015 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 56.15, намиращ се в землището на с. Войници,
община Монтана, област Монтана. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7252
17г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път I-1 (Е79)
„Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км
114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Теди“ – ООД, ЕИК
831746066, със седалище София, ж.к. Овча купел
2, бл. 20, вх. 1, ет. 3, ап. 10, ненамерено на адрес,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 673 от 4.09.2015 г., с което е отчуждена
част от имот с № 56.18, намиращ се в землището
на с. Войници, община Монтана, област Монтана.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7253
17д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път I-1
(Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060
до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни
мрежи, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Суса Рангелова Михайлова, наследник на Михаил Вачков
Ценов, с адрес: София, ул. Граф Игнатиев 50,
ет. 5, ненамерена на адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 673 от
4.09.2015 г., с което е отчуждена част от имот с
№ 56.15, намиращ се в землището на с. Войници,
община Монтана, област Монтана. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7254
82 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С . Р а ко вски“ – София, обявява конкурси за академичните
длъжности: доценти: за военнослужещ в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело, по
научна специалност: „Организация и управление
на въоръжените сили“, учебни дисциплини „Информационна дейност във военното разузнаване“,
„Изграждане и ръководство на информационни
източници“, „Сигурност и разузнаване“ – един;
„Организация и управление на въоръжените
сили“, учебни дисциплини „Тактика на ВВС“,
„Организация и използване на системата за
зенитно-ракетно прикритие“, „Военни конфлик
ти и поуки от практиката за ПВО“, „Системи
на въоръжение в авиацията и ПВО“ – един;
главен асистент за военнослужещ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, учебни дисциплини
„Логистично осигуряване на формированията
в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от
Българската армия“, „Поддръжка на техниката
в операциите“, „Организация на поддръжката на
бронетанковата и автомобилна техника“ – един;
доцент за цивилен служител в област на висшето
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Общо и теоретично езикознание“, по
учебна дисциплина   „Английски език“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
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академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта
на академията. Документи и справки – София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел. 02/9226-512, 92-26-576.
7355
22. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за доцент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (история на педагогиката и българското образование)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2,   София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83,
приемно време от 15 до 17,30 ч.
7377
23. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
4.4. Науки за земята (петрология – магматична
петрология) – един; 1.2. Педагогика (история на
българското образование, образователна политика и законодателство) – един; 2.1. Филология
(съвременно немско езикознание – фонетика/
фонолог и я, с т и л ис т и к а и т екс т ол и н г вис т ика) – един; 7.1. Медицина (Спортна медицина.
Кинезитерапия при деца със специални образователни потребности) – един; 4.2. Химически науки  
(теоретична химия – термодинамика) – един;  
доценти по: 3.8. Икономика (статистика и иконометрия) – един;   4.4. Науки за земята (културна
и политическа география на страните) – един; 4.6.
Информатика и компютърни науки (електронен
бизнес и електронно управление) – един; 4.5.
Математика (алгебра и приложения) – един; 1.1.
Теория и управление на образованието (управление на образованието) – един;   2.1. Филология
(съвременна корейска литература) – един; 1.2.
Педагогика   (история на педагогиката и българското образование) – един; 2.1. Филология
(старокорейски език и общество) – един; 1.3.
Педагогика на обучението по изобразително
изкуство (методика на изобразителното изкуство) – един; 2.1. Филология (старокорейски
език и култура) – един; 2.3. Философия  (реторика) – един; 3.3. Политически науки  (институции
на модерната българска държавност) – един;
главен асистент по 3.3. Политически науки (въведение в изучаването на ЕС, конституционно
право в политически контекст, методология на
сравнителните изследвания, политически процес
на ЕС) – един,   всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83, приемно време
от 15 до 17,30 ч.
7376
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14. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Дерматология и венерология“, за нуждите на
Катедрата по дерматология и венерология към
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Г. Софийски 1,
Катедра по дерматология и венерология, тел.
02/9230 451.
7255
14а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни
болести“, за нуждите на Клиничния център по
белодробни болести на База 2, Клиника по белодробна туберкулоза към СБАЛББ „Света София“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Акад. Иван Гешов 19, СБАЛББ „Света София“ – ЕАД, База 1 – партер, стая 36 – Човешки
ресурси, тел. 02/80 54 202.
7256
14б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна спец иалност „Клинична лаборатория“, за нуждите на Катедрата по
клинична лаборатория и клинична имунология,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
клинична лаборатория и клинична имунология,
нов лабораторен блок, ет. 1, стая 33, тел. 02/9230
923 и 02/9230 922.
7257
14в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна спец иалност
„Неврология“, за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за
лечение на болката и неврорехабилитация към
МБАЛНП „Св. Наум“ – ЕАД, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Г. Софийски 1,
УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни
болести, тел. 02/9230 484.
7258
16. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за Катедрата по социална медицина. За справки
и подаване на документи: 1527 София ул. Бяло
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море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2
9432 579 – сектор „Наука“.
7260
83. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурс
за заемане на следните академични длъжности:
професори: в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност
„Педиатрия“ – един, за нуждите на факултет
„Дентална медицина“, катедра „Клинични медицински науки“, УНС по инфекциозни болести,
детски болести и епидемиология и Първа детска
клиника към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по научна специалност „Вътрешни
болести“ – един, за нуждите на факултет „Дентална медицина“, катедра „Клинични медицински
науки“ и Клиника по ревматология към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Медицина на бедствените
ситуации“ – един, за нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, катедра „Хигиена,
МБС и епидемиология“, УНС по медицина на
бедствените ситуации; доценти: в област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Нервни болести“ – един, за
нуждите на факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“ и Първа клиника по
нервни болести към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Клинична
фармакология и терапия“ – един, за нуждите на
факултет „Медицина“, катедра „Предклинична и
клинична фармакология“; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Кардиология“ – един, за нуждите
на Медицинския колеж – Варна, УНС „Клинични
науки“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, за нуждите на Филиал – Велико Търново, катедра „Здравни грижи“;
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3.
Фармация, по научна специалност „Технология
на лекарствените форми с биофармация“ – един,
за нуждите на факултет „Фармация“, Катедра
по фармацевтични технологии; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, по
научна специалност „Фармакогнозия“ – един, за
нуждите на факултет „Фармация“, Катедра по
фармацевтични технологии; главни асистенти: в
област  на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по научна специалност „Анатомия,
хистология и цитология“ – един, за нуждите
на факултет „Медицина“, катедра „Анатомия,
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хистология и ембриология“; в област   на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Консервативно зъболечение“ – един, за нуждите на факултет „Дентална
медицина“, катедра „Консервативно зъболечение
и орална патология“ и Медико-дентален център;
в област  на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
по научна специалност „Биохимия“ – двама, за
нуждите на факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и документи – в
университета – Варна, ул. Марин Дринов 55,
отдел „Човешки ресурси“, ет. 4, стая 416, тел.
052/677-033 и 052/677-034.
7370
11. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (българска литература от Освобождението до Първата световна война) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (теория и практика на превода) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (руска класическа литература) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по български език и литература I – IV
клас) – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(мат емат и ческо модел и ра не и п ри ложен ие
на математиката – моделиране в социални и
биологични системи) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (компютърни мрежи и комуникации) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (обща психология) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (история на правото) – един; доценти по:
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (старобългарска литература) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология
(български език – съвременен български език,
функционална граматика и прагматика) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (български език – съвременен български
език, фонология и социолингвистика) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка – подвижни игри) – един; област на
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висше образование 3. Социални стопански и
п равни нау к и, п рофесиона лно нап равление
3.9. Туризъм (икономика и управление – туризъм) – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(математическо оптимиране и моделиране в
теория на тестовете) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология (обща психология) – един; област на
висше образование 3. Социа лни, стопанск и
и правни науки, професионално направление
3.3. Политически науки (политология – методология и теория на политологичните изследвания) – един; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (стопанско
право) – един; главни асистенти по: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (теория
на превода – английски език) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (съвременен български език – синтаксис) – един;
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (теория на възпитанието и дидактика – история на педагогиката и българското
образование) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(теория и методика на физическото възпитание
и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура – туризъм, алпинизъм, ориентиране) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (компютърни архитектури,
мрежи и комуникации) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (езици за
безжични комуникации и обработка на изображения) – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (информатика – уебанализ
и теория на езиците) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки (инф ормат и к а – п р ог ра м и ра не и опера ц ион н и
системи) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (административно право и административен процес) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия (философия на новото време) – един;
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (орнаментална композиция) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стая 307, тел.
062/618-308 и 062/618-368.
7342
55. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности: професори по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.2.
Химически науки (Органична химия) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Молекулярна биология – Биологични
мембрани) – един със срок 3 месеца; област
на висше образование 5. Технически науки;
професионално направление 5.11. Биотехнологии (Тех нологи я на биологичноактивните
вещества) – един със срок 2 месеца; доценти
по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1.
Филология (Български език – Съвременен български език) – един със срок 2 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки;
професионално направление 2.1. Филология
(Теория на литерату рата) – един със срок 3
месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.1. Социологи я, ант ропологи я
и науки за културата (Социална антропология) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки; професионално направление 3.6. Право
(Административно право и административен
процес) – един със срок 3 месеца; област на
висше образование 3. Социа лни, стопанск и
и правни науки; професионално направление
3.6. Право (Конституционно право) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование
3.Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Количествени методи и моделиране) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.1. Физическ и
науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически науки (Анатомия на човека – Антропология) – един със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика; професионално направление
4.5. Математика (Математическо моделиране
и приложение на математиката) – двама със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информатика) – един със
срок 2 месеца; главни асистенти по: област на
висше образование 1. Педагогически науки;
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по ... (Методика на овладяване
на български език и литерат у ра в детската
градина) – един със срок 3 месеца; област на
висше образование 1. Педагогически науки;
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професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по ... (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка,
вкл. методика на лечебната физкултура) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език) – един със срок 2 месеца;
област на висше образование 3. Социа лни,
стопански и правни науки; професионално направление 3.3. Политически науки (Политология) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика
и информатика; професионално направление
4.1. Физически науки (Електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.2.
Химически науки (Технология на животинските
и растителните мазнини, сапуните, етеричните
масла и парфюмерийно-козметичните препарати) – един със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.2.
Химически науки (Биоорганична химия) – един
със срок 2 месеца; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.2. Химически
науки (Органична химия) – един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки
(Физиология на човека и животните) – един със
срок 2 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Ембриология и хистология) – един със
срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника) – един със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
24, стая 120, тел.: 032/261 408.
7343
76. – Университет ът по х ранителни техн о л о г и и – П л о вд и в , о б я в я в а кон к у р с и з а:
професори по: област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Механика; Машинни елементи; Машинознание) – един; област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Индустриална екология) – един;
доценти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически
науки (Обща хранителна химия; Биологично
активни вещества в храните; Химия на въглехидратите) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Технологично обзавеждане в хранителните предприятия; Основни
процеси и апарати в ХВП) – един; област на
висше образование 5. Технически науки, про-
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фесионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (А втоматизирано
електрозадвижване) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Микропроцесорна техника) – един;
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Енология; Технология на
виното) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Хладилни технологични процеси и съоръжения) – един; главни
асистенти по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (Органична химия) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
ин женерство (Тех ническа механика) – един;
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Информационна техника и технологии; Графични
системи за технологично проектиране) – един;
област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Операционни
системи) – един; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Национални
особености в храненето; Стокознание на храни и
напитки) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Теоретични основи на сиренарството) – един; област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии
(Технология на виното; Енология) – един; област
на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Приложна биохимия и ензимология) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Инструментални
методи за анализ на храни; Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни
системи) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Пловдив, бул. Марица 26,
тел. 032/603-603.
7286
41. – Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки (Метеорология): в сектор „Метеорологични
прогнози“ към департамент „Прогнози“ – двама,
и в сектор „Прогнози“ на НИМХ – БАН – филиал
Варна – един, със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Документи и справки: в
София 1784, бул. Цариградско шосе 66, канцеларията на института, тел. 02/462-46-29.
7349
80. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ Х-153, кв. 3, и план за регулация и
застрояване за ПИ 68134.4377.10, кв. 10 (нов), който
е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столична община чрез район „Люлин“.
7321
17. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрeн работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № 6 от
28.10.2015 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и
чл. 152, ал. 1 ЗУТ за строителство на обект „Ремонт на ВЛ 110 kV „Свобода“ в участъка от стълб
№ 7 до стълб № 76“. Трасето на електропровода
преминава през земеделски имоти в землищата
на Бургас, Камено и Айтос, преминава над жп
линията София – Бургас, над автомагистрала
„Тракия“ и пътища ІІІ клас. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
7333
89. – Областният управител на област Добрич
на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ издава на „НИМЕКС – 2004“ – ЕООД,
с ЕИК: 131198809, със седалище и адрес на
управление в гр. Варна, област Варна, район
„Приморски“, ул. Генерал Колев 76, ет. 3, ап. 6,
представлявано от управителя Станислав Георгиев
Гочев, Разрешение за строеж № 1 от 4.11.2015 г. за
обект: „Изграждане на 18 броя ветрогенератори
с БКТП и прилежаща инфраструктура – кабелни
линии СрН – 20 kV, и оптични връзки, свързващи
ветрогенераторите, в землищата на с. Горичане,
община Шабла, и с. Раковски, община Каварна,
област Добрич“. Със Заповед № ДжС-09-09-1 от
4.11.2015 г., издадена от областния управител на
област Добрич, е одобрен инвестиционен проект
за обекта. Обектът е разположен на територията
на общините Шабла и Каварна.
7334
3. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване,
придружен с Ел и ВиК схеми за квартали 57, 58,
78, 79, 80 и 101 по плана на гр. Павел баня по реда
на чл. 16, ал. 1 ЗУТ за територии с неприложна
първа регулация по предходен устройствен план
съгласно приложения ПУП – ПРЗ. Проектът се
намира в Община Павел баня, ул. Освобождение
15, ет. 2, стая № 9, и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възраже-
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ния, предложения и искания по проекта могат да
бъдат подавани до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението.
7309
1. – Общ и н а П а в е л б а н я н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проек т за изменение на П У П – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Външно водозахранване“ на
ПИ с идентификатор 55021.149.436 по КК на
гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора. Трасето на водопровода започва
от ПИ 55021.154.651 – местен път, общинска
п ублична собственост, преминава през ПИ
55021.149.934 – местен път, държавна частна собственост, и достига до ПИ 55021.149.436 по КК
на гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора. Общата дължина на водопровода е 113,50 м, а площта на сервитута е 158,89
кв. м. Проектът се намира в Община Павел
баня, ул. Освобождение 15, ет. 2, стая № 9, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица
всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения
и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
7310
25. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Трасе на водопровод за захранване на
обект „Ферма за отглеждане на риба и предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци“
в поземлен имот № 039314 по картата на възстановената собственост (КВС) в местността Гл.
бърдо/Папратта – землище на с. Баня, община
Панагюрище“. Трасето преминава през следните имоти съгласно приложения регистър: имот
№ 02717.0.663 – транспортна територия – път ІV
клас; имот № 02717.39.310 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен
път; имот № 02717.39.311 – за ж ивотновъден
комп лекс; имот № 02717.39.351 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот № 02717.41.354 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот № 02717.44.354 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот № 02717.46.361 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот № 02717.74.726 – земеделска
територия – за селскостопански, горски, ведомствен път. Проектът се намира в общинската
администрация – Панагюрище, пл. 20 април
13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7240
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26. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Трасе на канализация за битови и фекални отпадъчни води и трасе на
канализация за дъждовни отпадъчни води от
имот с идентификатор 55302.448.350 в местността Мрамор – землище на гр. Панагюрище,
община Панагюрище“. Трасетата преминават
п рез следни те имот и съгласно п ри ложени я
регистър: Трасе на канализация за битови и
фекални отпадъчни води: имот с идентификатор
55302.107.373 – транспортна територия 6112 – път
ІІ клас; имот с идентификатор 55302.107.384 – земеде лс к а т ери т ори я – з а с е лс ко с т оп а нс к и ,
горски, ведомствен път; имот с идентификатор
55302.108.375 – транспортна територия – за селскостопански, горски, ведомствен път; имот
с и ден т ификат ор 55302.108.382 – земеделска
територия – пасище. Трасе на канализация за
дъждовни отпадъчни води: имот с идентификатор 55302.78.506 – транспортна територия – за
селскостопански, горски, ведомствен път; имот
с идентификатор 55302.107.373 – транспортна
територия 6112 – път ІІ клас. Проектът се намира в Общинската администрация, Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7241
31. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на трасе за електрозахранване с обща дължина 551,21 м в участъка,
преминаващ през земеделска територия – поземлен имот с идентификатор 698740.142.5 в
землището на с. Строево и поземлен имот с
идентификтатор 73242.50.44 в землището на
с. Труд, общинска собственост, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в 30-дневен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
7335
18. – Община Р усе, отдел „Уст ройст вени
планове и кадастър“, съобщава на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имоти, попадащи в
местността Боклоджа (Гара Образцов чифлик)
в землището на с. Червена вода, община Русе,
област Русе, приет с протокол № 1 от 29.09.2015 г.
на комисия, назначена със Заповед № 5-95-00-882
от 28.09.2015 г. на областния управител на област
Русе. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
писмени искания и възражения по приетите по
реда на чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ помощен план
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и план на новообразуваните имоти могат да се
подават от заинтересованите лица до кмета на
община Русе в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Възложител на плановете
е областният управител на област Русе. Плановете са изложени за разглеждане в сградата на
Община Русе, ет. 1, стая № 6.
7308
19. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна ситема „Дием“, в землищата на гр. Русе
и с. Червена вода, община Русе. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7307
65. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод от съществуващ поливен
хидрант в ПИ 30990.66.38, м-ст Япраклий, з-ще
с. Злати войвода, община Сливен, за нуждите на
система за капково напояване в ПИ 30990.29.113,
30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238,
30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296,
30990.29.324 и 30990.29.325 в местността Япраклий и
ПИ 30990.30.5, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16,
30990.30.30 и 30990.30.32 в местността Черкезица,
з-ще с. Злати войвода, община Сливен. Трасето със
своя сервитут засяга ПИ 30990.66.38, 30990.29.282,
30990.29.289, 30990.29.290, 30990.29.291, 30990.29.296,
30990.29.324 и 30990.29.325   в същото землище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7366
8 . – Общ и н а Топо ловг ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1
ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
с възложител: „ЕВН България ЕР“ – АД, Пловдив, КЕЦ – гр. Раднево, за „Въздушна линия
средно напрежение – удължаване съществуваща
въздушна линия 20 kV, Главан (Подстанция Гълъбово) до краен стълб на въздушна линия 20
kV Нептун (подстанция Тополовград), преминаваща през землищата на Тополовград – ЕКАТТЕ
72761, Хлябово, ЕК АТТЕ 77325, и с. Орлов дол,
ЕК АТТЕ 53895, при дължина на съществуващата
въздушна линия 2736 м и инвестиционно намерение за удължаването є с 4094 м при засегнати
от трасето на електропровода имоти във:
Землище с. Орлов дол:
– ПИ № 000081, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,032 дка,
дължина 4,33 м;
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– ПИ № 000110, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,030 дка,
дължина 4,06 м;
– ПИ № 000129, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,027 дка,
дължина 0,00 м;
– ПИ № 000149, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,024 дка,
дължина 3,25 м;
– ПИ № 000153, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуждаване или в сервитута – 1,270 дка, дължина 249,82 м;
– ПИ № 000254, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,094 дка,
дължина 12,56 м;
– ПИ № 000258, НТП – полски път, местност
Шахънка, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 1,462 дка, дължина
76,42 м;
– ПИ № 000287, НТП – път ІV клас, местност
Шахънка, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,033 дка, дължина
4,43 м;
– ПИ № 000288, НТП – нива, местност Шахънка, общинска собственост, площ за отчуждаване
или в сервитута – 0,030 дка, дължина 4,01 м;
– ПИ № 001271, НТП – нива, местност Шахънка, общинска собственост, площ за отчуждаване
или в сервитута – 0,708 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 129001, НТП – нива, местност Попов
гьол, собственост на Веска Цветанова Панайотова,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,539 дка,
дължина 71,87 м;
– ПИ № 129002, НТП – нива, местност Попов
гьол, собственост наследници на Христо Иванов
Джунджулев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,474 дка, дължина 63,21 м;
– ПИ № 129025, НТП – нива, местност Попов
гьол, Държавен поземлен фонд, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,957 дка, дължина
127,47 м;
– ПИ № 129026, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на Стоян Петров Новаков,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,563 дка,
дължина 77,57 м;
– ПИ № 129030, НТП – нива, местност Попов гьол, собственост наследници на Димитър
Костадинов Каишев, площ за отчуждаване или
в сервитута – 0,764 дка, дължина 102,96 м;
– ПИ № 129031, НТП – нива, местност Попов
гьол, собственост наследници на Стоян Георгиев
Марков, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,437 дка, дължина 74,20 м;
– ПИ № 129058, НТП – полски път, местност
Попов гьол, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,031 дка,
дължина 4,07 м;
– ПИ № 130001, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на „СИГ“ – ООД, площ за
отчуждаване или в сервитута – 0,387 дка, дължина 51,49 м;
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– ПИ № 130002, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост наследници на Георги Господинов Гоменов, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,764 дка, дължина 102,51 м;
– ПИ № 130007, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на Стоян Иванов Димов,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,305 дка,
дължина 40,01 м;
– ПИ № 130008, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,466 дка,
дължина 62,15 м;
– ПИ № 130009, НТП – нива, местност Ушеви круши, собственост на наследници на Ангел
Димов Вълчев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,739 дка, дължина 98,49 м;
– ПИ № 130010, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на „СИГ“ – ООД, площ за
отчуждаване или в сервитута – 0,290 дка, дължина 38,64 м;
– ПИ № 130011, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на наследници на Господин
Куртев Недков, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,502 дка, дължина 67,00 м;
– ПИ № 130012, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на наследници на Христо
Недков Димов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,336 дка, дължина 45,10 м;
– ПИ № 130017, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на наследници на Димитър
Михов Недков, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,255 дка, дължина 33,99 м;
– ПИ № 130087, НТП – полски път, местност
Ушеви круши, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,032 дка,
дължина 4,29 м;
– ПИ № 130090, НТП – нива, местност Ушеви
круши, собственост на Георги Иванов Георгиев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,844 дка,
дължина 112,49 м;
– ПИ № 130091, НТП – лозови насаждения,
местност Ушеви круши, собственост на Георги
Иванов Георгиев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 1,271 дка, дължина 169,58 м;
– ПИ № 140001, НТП – нива, местност Алана, собственост на наследници на Вълчо Михов
Недков, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,163 дка, дължина 28,49 м;
– ПИ № 140002, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Господин Куманов
Проданов, площ за отчуждаване или в сервитута – 1,059 дка, дължина 141,18 м;
– ПИ № 140003, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Георги Господинов
Гоменов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,221 дка, дължина 29,47 м;
– ПИ № 140004, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Люцкан Митков
Маджаров, площ за отчуждаване или в сервитута – 1,082 дка, дължина 144,34 м;
– ПИ № 140005, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Христо Желев
Петров, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,330 дка, дължина 43,97 м;
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– ПИ № 140006, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Димитър Желев
Петров, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,322 дка, дължина 42,95 м;
– ПИ № 140007, НТП – нива, местност Алана,
общинска собственост, площ за отчуждаване или
в сервитута – 1,081 дка, дължина 44,48 м;
– ПИ № 140008, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Продан Христов
Аврамов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,742 дка, дължина 99,00 м;
– ПИ № 140009, НТП – нива, местност Алана,
собственост на наследници на Яньо Желев Петров,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,313 дка,
дължина 41,71 м;
– ПИ № 140010, НТП – нива, местност Елехчево, собственост на наследници на „Ромфарм
компани“ – ООД, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,902 дка, дължина 120,24 м;
– ПИ № 140011, НТП – нива, местност Алана,
общинска собственост, площ за отчуждаване или
в сервитута – 0,326 дка, дължина 42,76 м;
– ПИ № 141001, НТП – нива, местност Алана, собственост на Калинка Христова Василева,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,747 дка,
дължина 100,22 м;
– ПИ № 585007, НТП – нива, местност Шахънка, собственост наследници на Петър Янев Дачев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 1,189 дка,
дължина 158,26 м;
– ПИ № 585008, НТП – нива, местност Шахънка, собственост наследници на Стефан Янев Дачев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,604 дка,
дължина 80,50 м;
– ПИ № 585011, НТП – нива, местност Шахънка, собственост наследници на Коста Кюрчев
Робчев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,738 дка, дължина 98,38 м;
– ПИ № 585015, НТП – нива, местност Шахънка, собственост наследници на Господин
Костов Попов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,908 дка, дължина 120,83 м;
– ПИ № 585016, НТП – полски път, местност
Шахънка, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,034 дка,
дължина 4,57 м;
– ПИ № 585019, НТП – пасище, мера, местност Шахънка, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,550 дка,
дължина 74,04 м.
Землище с. Хлябово:
– ПИ № 000170, НТП – полски път, публична
общинска собственост, площ за отчуждаване или
в сервитута – 0,034 дка, дължина 4,47 м;
– ПИ № 000350, НТП – дървопроизводителни
горски площи, държавна частна собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,531 дка,
дължина 71,63 м;
– ПИ № 021001, НТП – нива, местност Гръцки върбалак, собственост наследници на Райка
Стоянова Керезова, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,001 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 021002, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, собственост наследници на Михаил
Иванов Кралев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,422 дка, дължина 59,62 м;
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– ПИ № 021005, НТП – полски път, местност
Гръцк и върба лак, п убли чна общинска соб ственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,001 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 021006, НТП – нива, местност Гръцки върбалак, собственост наследници на Вълка
Грудева Стамова, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,206 дка, дължина 27,82 м;
– ПИ № 021008, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, собственост наследници на Иван Радев
Иванов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,949 дка, дължина 0,00122,83 м;
– ПИ № 021009, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,067 дка, дължина
10,69 м;
– ПИ № 021011, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, собственост на „СИГ“ – ООД, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,194 дка,
дължина 27,89 м;
– ПИ № 021014, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, собственост на „Ставен“ – ООД, площ
за отчуждаване или в сервитута – 0,606 дка,
дължина 80,78 м;
– ПИ № 021019, НТП – нива, местност Гръцки върбалак, собственост наследници на Георги
Иванов Димов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,074 дка, дължина 8,95 м;
– ПИ № 021020, НТП – полски път, местност
Гръцк и върба лак, п убли чна общинска соб ственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,031 дка, дължина 4,17 м;
– ПИ № 021021, НТП – нива, местност Гръцки върбалак, собственост наследници на Петър
Иванов Златев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,644 дка, дължина 86,90 м;
– ПИ № 021022, НТП – нива, местност Гръцки върбалак, собственост наследници на Стоян
Златев Пехливанов, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,009 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 021023, НТП – нива, местност Гръцки
върбалак, собственост наследници на Димитър
Атанасов Катранов, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,185 дка, дължина 25,49 м;
– ПИ № 022001, НТП – нива, местност Курбан кория, собственост наследници на Георги
Стайков Дрехелев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,586 дка, дължина 78,22 м;
– ПИ № 022002, НТП – нива, местност Курбан кория, собственост наследници на Михаил
Стайков Янков, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,462 дка, дължина 61,62 м;
– ПИ № 022003, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Иван Стайков
Дрехелев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,562 дка, дължина 747,89 м;
– ПИ № 022004, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост на Галина Янкова Младенова,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,260 дка,
дължина 37,43 м;
– ПИ № 022007, НТП – нива, местност Курбан кория, собственост наследници на Костадин
Иванов Димитров, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,497 дка, дължина 67,45 м;
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– ПИ № 022008, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Динчо Георгиев Пехливанов, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,257 дка, дължина 31,50 м;
– ПИ № 022020, НТП – полски път, местност
Курбан кория, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,032 дка,
дължина 4,24 м;
– ПИ № 022021, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Ташо Иванов
Къркилов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,242 дка, дължина 28,44 м;
– ПИ № 022022, НТП – нива, местност Курбан кория, собственост наследници на Михаил
Иванов Дурчев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,004 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 022025, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Недялко Колев
Кюмуров, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,037 дка, дължина 7,29 м;
– ПИ № 022026, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Пейо Андреев
Балджиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,403 дка, дължина 55,63 м;
– ПИ № 022008, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Динчо Георгиев Пехливанов, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,257 дка, дължина 31,50 м;
– ПИ № 022027, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Иван Гошев
Халваджиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,185 дка, дължина 24,65 м;
– ПИ № 022028, НТП – нива, местност Курбан кория, собственост наследници на Никола
Филипов Алъров, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,254 дка, дължина 71,37 м;
– ПИ № 022029, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост наследници на Иван Стоянов
Куркчиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,160 дка, дължина 18,32 м;
– ПИ № 022117, НТП – полски път, местност
Курбан кория, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,053 дка,
дължина 6,99 м;
– ПИ № 022130, НТП – нива, местност Курбан
кория, собственост на Яна Георгиева Енчева,
площ за отчуждаване или в сервитута – 1,164 дка,
дължина 156,28 м.
Землище Тополовград:
– ПИ № 000055, НТП – полски път, местност
Тополовград, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,307 дка,
дължина 48,30 м;
– ПИ № 000066, НТП – полски път, местност
Чернево, публична общинска собственост, площ
за отчуж даване или в сервитута – 0,036 дка,
дължина 48,4,74 м;
– ПИ № 000076, НТП – дере, местност Чернево, публична общинска собственост, площ за
отчуждаване или в сервитута – 0,216 дка, дължина 28,78 м;
– ПИ № 119, НТП – храсти, местност Керемидарница, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,049 дка, дължина 8,02 м;
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– ПИ № 017265, НТП – нива, местност Белите
камъни, собственост на Атанас Костадинов Траев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,072 дка,
дължина 0,00 м;
– ПИ № 017271, НТП – нива, местност Белите камъни, собственост наследници на Георги
Каравасилев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,009 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 017272, НТП – нива, местност Белите камъни, собственост наследници на Никола
Илиев Дрешев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,707 дка, дължина 94,11 м;
– ПИ № 017275, НТП – нива, местност Белите
камъни, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 2,283 дка, дължина
303,79 м;
– ПИ № 017276, НТП – нива, местност Белите
камъни, общинска собственост, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,311 дка, дължина 43,13 м;
– ПИ № 018013, НТП – нива, местност Чернево,
собственост наследници на Костадин Димитров
Пандазиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,169 дка, дължина 23,69 м;
– ПИ № 018014, НТП – нива, местност Чернево,
собственост наследници на Коста Колев Костов,
площ за отчуждаване или в сервитута – 1,040 дка,
дължина 139,56 м;
– ПИ № 018049, НТП – нива, местност Чернево, собственост на Кръстю Костадинов Кръстев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,033 дка,
дължина 2,17 м;
– ПИ № 018050, НТП – нива, местност Чернево, собственост на „Ставен“ – ООД, площ за
отчуждаване или в сервитута – 0,169 дка, дължина 23,69 м;
– ПИ № 018051, НТП – нива, местност Чернево,
собственост на „СИГ“ – ООД, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,797 дка, дължина 107,07 м;
– ПИ № 018056, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Стана Недялкова
Михалева, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,607 дка, дължина 82,79 м;
– ПИ № 018058, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Иван Стайков
Чиркалиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,861 дка, дължина 118,60 м;
– ПИ № 018059, НТП – нива, местност Чернево,
собственост наследници на Георги Петков Кукудев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,311 дка,
дължина 38,10 м;
– ПИ № 018060, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Георги Петков
Кукудев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,009 дка, дължина 0,00 м;
– ПИ № 018065, НТП – нива, местност Чернево, общинска собственост, площ за отчуждаване
или в сервитута – 0,812 дка, дължина 112,13 м;
– ПИ № 018070, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Илия Станков
Узунов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,514 дка, дължина 0,64,08 м;
– ПИ № 018071, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Митрю Георгиев
Дишлиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,663 дка, дължина 88,37 м;
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– ПИ № 018072, НТП – пасище, мера, местност Чернево, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,486 дка,
дължина 65,49 м;
– ПИ № 018077, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Каля Симова
Хаджимитрева, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,875 дка, дължина 117,00 м;
– ПИ № 018081, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Георги Петков
Замов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,634 дка, дължина 84,59 м;
– ПИ № 018082, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Киряк Янев
Бакърджиев, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,682 дка, дължина 91,69 м;
– ПИ № 018085, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Демир Костов
Айманов, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,167 дка, дължина 21,04 м;
– ПИ № 0180222, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Иван Тодоров
Петков, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,149 дка, дължина 19,30 м;
– ПИ № 0180223, НТП – нива, местност Чернево, собственост наследници на Райка Стоянова
Керезова, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,403 дка, дължина 54,16 м;
– ПИ № 0180224, НТП – нива, местност Чернево, общинска собственост, площ за отчуждаване
или в сервитута – 0,068 дка, дължина 5,10 м;
– ПИ № 020011, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост наследници на Георги
Димитров Арабаджиев, площ за отчуждаване
или в сервитута – 0,261 дка, дължина 33,51 м;
– ПИ № 020049, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост наследници на Георги
Ангелов Келпеев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,425 дка, дължина 54,23 м;
– ПИ № 020050, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост Лазар Петков Карайчев,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,670 дка,
дължина 88,86 м;
– ПИ № 020054, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост наследници на Никола
Янев Деведжиев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 0,835 дка, дължина 112,49 м;
– ПИ № 020055, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост наследници на Иван
Стоянов Кюркчиев, площ за отчуждаване или в
сервитута – 1,188 дка, дължина 159,53 м;
– ПИ № 020062, НТП – нива, местност Керемидарница, собственост Живка Димитрова
Иринкова, площ за отчуждаване или в сервитута – 0,011 дка, дължина 2,00 м;
– ПИ № 020153, НТП – пасище, мера, местност
Керемидарница, публична общинска собственост,
площ за отчуждаване или в сервитута – 0,994 дка,
дължина 132,39 м.
Изготвеният проект за промяна на
ПУП – ПП – парцеларен план, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия, за „Въздушна линия
средно напрежение – удължаване съществуваща въздушна линия 20 kV, Главан (Подстанция

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

Гълъбово) до краен стълб на въздушна линия
20 kV Нептун (подстанция Тополовград), с възложител: „ЕВН България ЕР“ – АД, Пловдив,
КЕЦ – гр. Раднево, се намират в отдел „ОСИРУТ“
на общинската администрация – Тополовград,
и може да бъдат разгледани всеки работен ден
в рамките на работното време. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението.
7336
85. – Община с. Самуил, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на външно кабелно захранване за приемно-предавателна станция за GSM/UMTS на
„Мобилтел“ – ЕАД, № RAZ0048.A000 в поземлен
имот № 002078 (проектен номер 002125) в местност Параджик, землище с. Пчелина, ЕКАТТЕ
58877, община Самуил, с обща дължина 943,417 м.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, стая 106. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7306

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на кмета на община Сандански
на разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ)
по отношение изменението є с Решение № 168
от протокол № 5 от 30.04.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Сандански, по което е образувано
адм. дело № 376/2015 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.12.2015 г. в 11,30 ч.
7332
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Атанас Филипов – прокурор при Районната прокуратура – Павликени,
против чл. 12 и 12а от Наредба № 1 за опазване
на обществения ред, териториите и елементите
за обществено ползване на територията на община Павликени, за което е образувано адм. д.
№ 749/2015 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 11.12.2015 г. от 9,30 ч.
7386
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор от Районната прокуратура – Свищов,
по реда на чл. 185 АПК с искане за обявяване на
нищожност на разпоредбите на чл. 4, букви „б“ и
„з“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване
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на общинските и други имоти за общо ползване
и организацията на движението на територията
на община Свищов, за което е образувано адм.
дело № 736/2015 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 14.12.2015 г. от 14,30 ч.
7293
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че по търговско дело по несъстоятелност № 7/2013 г. с
молител – Национална агенция за приходите,
и ответник – сдружение „Граждански съвет за
Благоевград“, с БУЛСТАТ 101647148, рег. по ф.д.
№ 1211/2003 г. по описа на БлОС, със седалище
и адрес на управление Благоевград, пл. Георги
Измирлиев 5, представлявано от Радослав Николаев Тасков, има постановено определение
№ 2623 от 15.06.2015 г., с което обявява: спира
производството по несъстоятелност на основание
чл. 632, ал. 1 ТЗ; препис от определението да
се приложи по фирменото дело на ЮЛНСЦ за
вписване в регистъра на ЮЛНСЦ при ОС – Благоевград; определението да се впише в книгата по
чл. 634, ал. 1 ТЗ и да се обнародва в „Държавен
вестник“; определението подлежи на обжалване
пред САС в 7-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“; делото да се докладва
след изтичане на 1 година от обнародване на
определението, ако не е постъпила молба за
възобновяването му.
7331
Врачанският окръжен съд с решение по т. д.
№ 94/2013 г. на ВОС от 2.11.2015 г. обявява сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“, БУЛСТАТ 000190884, в несъстоятелност;
постановява прекратяване дейността на сдружението; постановява обща възбрана и запор
върху имуществото на сдружение „Туристическо
дружество Веслец – Враца“; прекратява правомощията на органите на длъжника да управляват
и да се разпореждат с имуществото, включено
в масата на несъстоятелността; постановява
започване на осребряване на имуществото на
длъжника и разпределение за удовлетворяване
на кредиторите.
7327

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
88. – Националният управителен съвет на
сдружение с нестопанска цел „Научно-технически съюз по машиностроене“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на съюза на 18.12.2015 г. в 13 ч. в
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зала № 3 на Дома на техниката, София, ул. Г.
С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.
отчет за работата на НУС през 2015 г. и насоки за бъдещата работа; 2. отчет за работата на
контролния съвет; 3. приемане на план по бюджета на НТСМ за 2015 г.; 4. промени в устава
на НТСМ. При липса на кворум в началния
час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
на общото събрание ще се проведе един час
по-късно от обявения начален час, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
7374
3. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
на българските зъболекари“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 19.12.2015 г. в 11 ч. в София, ул. Калоян
6, стая 216, хотел „Рила“, при следния дневен
ред: 1. избор на нов председател и членове на
управителния съвет на сдружението; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. приемане на
годишен финансов отчет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
7268
32. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на членовете на камарата на 17.12.2015 г. в 17 ч.
във Фестивален и конгресен център – Варна, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане
бюджет за 2016 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе от 18 ч. същия ден, на същото място и
при същия дневен ред.
7319
1. – Управителният съвет на сдружение „Център за регионално развитие“, Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.12.2015 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
Търговище, ул. Хр. Ботев 2 (партер), при следния
дневен ред: 1. изменения в устава на сдружението – в чл. 14, ал. 3 думата „шест“ се изменя на
„осемнадесет“; проект за решение – ОС изменя
устава; 2. освобождаване на членове на управителния съвет; проект за решение – ОС освобождава членове на УС; 3. избиране на членове на
управителния съвет; проект за решение – ОС
избира членове на УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място, при същия дневен ред
един час по-късно.
7296
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