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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 31 май 2016 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Доклада за
състоянието на отбраната и въоръ
жените сили на Република България
през 2015 г.
 Решение за възлагане на Сметната
палата да извърши одит за съот
ветствие при финансовото управ
ление на „Център за градска мобил
ност“ – ЕАД, гр. София, за периода
от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.
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2

 Решение за приемане на Годишен от
чет на Комисията за защита на личните данни за дейността є през 2015 г.

2

 Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката

2

 Решение за попълване състава на Ко
мисията по труда, социалната и демографската политика
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Президент на републиката
Указ № 140 за награждаване на Камен
Иванчев Донев с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен
Указ № 141 за награждаване на Петя
Стефанова Силянова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Указ № 142 за награждаване на Ивай
ло Василев Стоянов (Мариус Куркин
ски) с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен
Указ № 143 за награждаване на Сте
фан Стефанов Москов с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Указ № 144 за награждаване на Игли
ка Иванова Трифонова с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Указ № 145 за награждаване на Геор
ги Господинов Георгиев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Указ № 146 за награждаване на Хрис
то Димитров Бойчев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен
Указ № 147 за награждаване на Деян
Енчев Попов (Деян Енев) с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен

 Указ № 148 за награждаване на Ста
нислав Минков Памукчиев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
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 Указ № 149 за награждаване на Сви
лен Манолов Блажев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен

4

 Указ № 150 за награждаване на Бо
жидар Николов Козарев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ първа степен

4

 Указ № 151 за награждаване на Милко
Йорданов Божков с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен
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 Указ № 152 за награждаване на Васко
Петров Василев с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен

5

 Указ № 153 за награждаване на Соня
Петкова Йончева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
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Министерски съвет
 Постановление № 126 от 20 май
2016 г. за одобряване на допълнител
ни разходи/трансфери за 2016 г. за
изплащане на стипендии по Програ
мата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и об
щински училища през 2016 г., приета
с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
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 Постановление № 127 от 20 май
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 234 на Министер
ския съвет от 2011 г. за политиката
на Република България на участие в
международното сътрудничество за
развитие
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 Постановление № 128 от 25 май
2016 г. за изменение на Устройствения
правилник на Министерството на
земеделието и храните, приет с По
становление № 188 на Министерския
съвет от 2013 г.
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4

 Постановление № 129 от 25 май
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 37 на Министер
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3

3

3

3
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ДЪРЖАВЕН

ския съвет от 2015 г. за определяне
на реда и условията за изпълнение на
Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от
Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица в България за
периода 2014 – 2020 г.
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Министерство
на културата
 Правилник за устройството и дей
ността на Националния литературен
музей
16
7

Министерство
на външните работи
 Общо споразумение за създаване на
рамка за управлението и условията
на Механизма за Турция в полза на бе
жанците и сертификат за принос на
Република България с приложения към
него график на плащанията
10

Министерство
на образованието и науката
 Правилник на Фонд „Научни изследвания“

19

Държавна агенция
„Национална сигурност“
 Наредба за изменение на Наредба
№ І-7 от 2009 г. за реда за достъп до
информационните фондове на Държавна агенция „Национална сигурност“
41

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 20 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4117

РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извър
ши одит за съответствие при финансовото
управление на „Център за градска мобил
ност“ – ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари
2014 г. до 30 юни 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Възлага на Сметната палата да извърши
одит за съответствие при финансовото управление на „Център за градска мобилност“ – ЕАД,
гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до
30 юни 2016 г.

2. Срокът за извършване на одита е от
1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание
на окончателния доклад на Сметната палата
е до 31 януари 2017 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 20 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4118

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен отчет на Комисията
за защита на личните данни за дейността є
през 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишен отчет на Комисията за
защита на личните данни за дейността є
през 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 27 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4200

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по об
разованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Мариана Георгиева Тодорова за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 27 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4201

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Мариана Георгиева Тодорова за
член на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 27 май 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4202

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам Камен Иванчев Донев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4138

ВЕСТНИК
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степен за големите є заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4139

УКАЗ № 142
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ивайло Василев Стоянов
(Мариус Куркински) с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4140

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Стефан Стефанов Москов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4141

УКАЗ № 141

УКАЗ № 144

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Петя Стефанова Силянова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иглика Иванова Трифонова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
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степен за големите є заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4142
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степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4145

УКАЗ № 145

УКАЗ № 148

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Георги Господинов Георгиев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Станислав Минков Памукчиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

УКАЗ № 146

УКАЗ № 149

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Димитров Бойчев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Свилен Манолов Блажев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

4143

4144

4146

4147

УКАЗ № 147

УКАЗ № 150

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Деян Енчев Попов (Деян
Енев) с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Божидар Николов Козарев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

степен за големите му заслуги за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4148

УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Милко Йорданов Божков с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4149

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам Васко Петров Василев с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4150

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Соня Петкова Йончева с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа сте-
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пен за големите є заслуги за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4151

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 20 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2016 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г., приета с Постановле
ние № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 213 570 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините в размер
164 025 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер 49 545 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и
учениците“ по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата 4455 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Със сумата 49 545 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
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Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 68 на
Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните транс
фери за изплащане от общинските училища
на стипендии на ученици по раздел ІІ от
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби през 2016 г.
Средства
Община
Област
за стипендии (лв.)
Благоевград
Благоевград
5 805
Гоце Делчев
Благоевград
405
Бургас
Бургас
8 505
Карнобат
Бургас
675
Варна
Bарна
12 015
Велико Търново Bелико Tърново
4 185
Горна Оряховица Bелико Tърново
810
Стражица
Bелико Tърново
405
Видин
Bидин
2 700
Враца
Bраца
4 860
Габрово
Габрово
1 485
Добрич
Добрич
2 160
Кърджали
Kърджали
1 350
Дупница
Kюстендил
540
Кюстендил
Kюстендил
1 620
Ловеч
Ловеч
1 485
Троян
Ловеч
1 755
Велинград
Пазарджик
1 485
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Средства
за стипендии (лв.)
Пазарджик
Пазарджик
1 080
Септември
Пазарджик
810
Плевен
Плевен
5 265
Карлово
Пловдив
675
Пловдив
Пловдив
15 525
Кубрат
Pазград
675
Разград
Pазград
3 510
Русе
Pусе
7 155
Силистра
Cилистра
405
Тутракан
Cилистра
540
Сливен
Cливен
1 080
Смолян
Cмолян
1 620
Столична община София-град
46 845
Ботевград
Софийска област
675
Самоков
Софийска област
1 350
Казанлък
Cтара Загора
4 590
Стара Загора
Cтара Загора
810
Търговище
Tърговище
945
Димитровград
Xасково
2 835
Харманли
Xасково
1 620
Хасково
Xасково
6 615
Шумен
Шумен
1 755
Ямбол
Ямбол
5 400
ОБЩО:
164 025
Община

Област
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 20 МАЙ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 234 на Министерския съвет от 2011 г. за
политиката на Република България на участие
в международното сътрудничество за развитие
(обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6
и 62 от 2013 г. и бр. 40 и 97 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. у частие с доброволни вноск и к ъм
Европейския съюз или международни организации, включени в Приложение 2 към Указанията на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие за докладване на
предоставената помощ.“
2. В ал. 4:
а) създава се нова т. 5:
„5. доброволни вноски към Европейския съюз
или международни организации, включени в
Приложение 2 към Указанията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
за докладване на предоставената помощ;“
б) досегашната т. 5 става т. 6.
§ 2. Член 22 се изменя така:
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„Чл. 22. Министерството на външните работи и другите ресорни министерства могат
при необходимост да сключват меморандуми
за разбирателство със съответните министерства или ведомства в страните, определени
като приоритетни получатели на българска
помощ за развитие.“
Заключителна разпоредба
§ 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
4124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 25 МАЙ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на земеделието и храните,
приет с Постановление № 188 на Минис
терския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2013 г., бр. 103 от
2014 г., бр. 29 и 68 от 2015 г. и бр. 12 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „четирима“.
§ 2. В приложението към чл. 15, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет
16“
числото „16“ се заменя със „17“.
2. На ред „Обща администрация
153“
числото „153“ се заменя със „152“.
3. На ред „дирекция „Правно обслужване
и обществени поръчки“
38“ числото „38“
се заменя с „37“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
25 май 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 25 МАЙ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 37 на Министерския съвет от 2015 г. за
определяне на реда и условията за изпълне
ние на Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „Регламент 223
на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г.“ се поставя запетая и се добавя
„последващите го изменения и приложимите
към него делегирани актове“.
2. В ал. 6 накрая се добавя „и информацион
ната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕСИФ (ИСУН)“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Централното координационно звено,
органите на управление и контрол на средствата от Европейския съюз, кандидатите и
бенефициентите въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация относно дейностите по изпълнението,
у правлението, наблюдението, оценката и
контрола на операциите съобразно тяхната
компетентност в ИСУН.“
§ 2. В чл. 2 след думите „за реализиране
на една и съща операция“ се добавя „за едни
и същи представители на целевите групи“ и
се поставя запетая.
§ 3. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато по обективни причини или по
искане на одобрения кандидат срокът по ал. 3
не може да бъде спазен, този срок може да
бъде удължен на 30 работни дни.“
§ 4. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „годишен план за разпределение на финансовия ресурс по операции“
се заменят с „Индикативен годишен план за
реализиране на операциите“.
2. В ал. 2 думите „Годишният план за разпределение на финансовия ресурс по операции“
се заменят с „Индикативният годишен план
за реализиране на операциите“.
3. В ал. 3 пред думите „Управляващият
орган“ се добавя „Въз основа на утвърдения
план по ал. 1“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Списъкът на операциите се публикува
под формата на електронна таблица, което
позволява сортиране, търсене, извличане и
сравняване на данните по години, и съдържа
най-малко следната информация:
1. тип операция;
2. период на реализация;
3. допустими кандидати;
4. общ размер на предвиденото финансиране
за операцията по източници на финансиране
в съответствие с утвърдените стойности в
Индикативния годишен план за реализиране
на операциите по ал. 1;
5. кратко описание на операцията;
6. индикативен период за обявяване на
операцията;
7. очаквани резултати;
8. сключени договори.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „посочен в изискванията
за кандидатстване и отговарящ на одобрения от заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика образец на формуляр“ се заменят
с „регистриран в ИСУН 2020“.
2. В ал. 2 думите „утвърден от министъра
на финансите“ се заменят с „регистриран в
ИСУН 2020“.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Критериите за избор на операциите
по чл. 9, ал. 1 се утвърждават от ръководителя
на Управляващия орган преди обявяването на
съответните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.“
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. В периода по чл. 6, ал. 4, т. 6 датите за откриване и обявяване на процедурите
за реализиране на утвърдени операции по
чл. 9, ал. 1 се определят от ръководителя на
Управляващия орган.“
§ 9. В чл. 13, т. 1 след думите „по чл. 9,
ал. 1, т. 1“ се добавя „и 2“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „предоставят на
кандидата заедно с покана за представяне на
заявление за финансиране и се публикуват“
се заменят с „публикуват в ИСУН 2020 и“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Оценката на заявленията за финансиране се извършва в срок до три месеца от
крайния срок за подаването им.“
3. В ал. 6 думите „чрез електронна поща
или на хартиен носител“ се заличават.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „адреса, на който“ се заменят с „начина, по който“;
б) точки 8 и 9 се отменят.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 13“ се заменят
с „ал. 1, т. 11“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с кандидатстването в срокове,
пoсочени в изискванията за кандидатстване.“
2. В ал. 5 числото „10“ се заменя с „30“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 числото „5“ се заменя с „10“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас,
ако е приложимо;
3. необходимия нечетен брой членове с
право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, ако е приложимо.“
§ 14. В чл. 20 ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Оценката на заявленията за финансиране“ се добавя „при
процедури за подбор“.
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Оценката на получените заявления
за финансиране по утвърдени операции по
процедури за подбор се извършва в срок до
три месеца от издаването на заповедта по
чл. 18, ал. 1.“
§ 16. В чл. 23, ал. 4 след думите „на страницата на Управляващия орган“ се добавя
„и в ИСУН“.
§ 17. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. В т. 3 думите „кандидата, получил“ се
заменят с „кандидата/кандидатите, получил/
получили“.
3. В т. 4 думата „одобрения“ се заменя с
„одобрен“.
4. В т. 9 след думите „заявленията за финансиране“ се поставя запетая и се добавя
„когато е приложимо“.
§ 18. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В основния текст числото „5“ се заменя
с „10“.
2. В т. 1 думите „предложения за финансиране кандидат“ се заменят с „предложен/предложени за финансиране кандидат/кандидати“.
§ 19. В чл. 27, т. 1 думите „одобрения за
финансиране кандидат“ се заменят с „одобр ен/
одобрени за финансиране кандидат/кандидати“.
§ 20. В чл. 28, ал. 1 изречение първо се
изменя така:
„В срок до 10 дни от издаването на решението по чл. 27, т. 1 Управляващият орган
уведомява писмено одобрения/одобрените
кандидат/кандидати по електронен път или
на хартиен носител, като го/ги информира
какви допълнителни документи и в какъв
срок трябва да представи/представят в съответствие с чл. 8, ал. 7, т. 2.“
§ 21. В чл. 29 т. 2 се отменя.
§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „15 дни“ се заменят с
„един месец“.
2. В ал. 4 числото „5“ се заменя с „10“.
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато това е приложимо“.
2. Създава се т. 10:
„10. за направените разходи е налична адекватна одитна следа и са спазени изискванията
за съхраняване на информацията съгласно
Делегиран Регламент (ЕС) № 532/2014 на Комисията от 13 март 2014 г. за допълнение на
Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския
парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица (ОВ, L 148, 20.5.2014 г.) и на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията
от 5 май 2014 г. за определяне на условията и
реда, приложими към електронната система
за обмен на данни между държавите членки
и Комисията, в съответствие с Регламент
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(ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент
и на Съвета относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ,
L 134, 7.5.2014 г.).“
§ 24. В чл. 35, ал. 1 се създава т. 4:
„4. Разходи за съпътстващи мерки, предприети и дек ларирани от партньорск ите
организации, които доставят храните на найнуждаещите се лица, под формата на единна
ставка в размер 5 на сто от разходите по т. 1.“
§ 25. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „трудови и други“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разходите за възнаграждения по ал. 1,
т. 1 на служителите от Управляващия орган са
допустими, при условие че са пряко свързани
с дейностите по подготовката, управлението,
изпълнението, координацията, мониторинга,
оценката, информацията и контрола на оперативната програма и са определени в длъжностните характеристики и/или в договорите
за назначаване на служителите.“
3. В ал. 3 думите „в размер на процентно
съотношение на годишна база“ се заменят
с „в размер на процентното съотношение“.
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разходите за възнаграждения на служителите от централната и териториалната
администрация, извън структурата на Управ
ляващия орган, във връзка с изпълнение
на дейности по оперативната програма са
допустими, при условие че:
1. в д л ъж нос т ната хара к т ерис т и ка и/
или със заповед на служителя по служебно
или трудово правоотношение е включено
и изпълнението на конкретни дейности по
оперативната програма, или
2. е налице сключен договор за услуга
със служителя за изпълнение на конкретни
дейности по оперативната програма извън
установените му по служебно или трудово правоотношение работно време и зад ължения.“
2. В ал. 2 думите „утвърдени операции“ се
заменят с „оперативната програма“.
3. В ал. 3 думите „утвърдени операции“ се
заличават, а думата „програмата“ се заменя
с „оперативната програма“.
§ 27. Заглавието на глава трета се изменя
така:
„ВЕРИФИЦИРАНЕ И ПЛАЩАНИЯ“.
§ 28. Създава се нов раздел I:
„Раздел І
Плащания и верифициране на разходи
Чл. 43а. (1) Управляващият орган извършва
авансови, междинни и окончателни плащания
въз основа на искане на бенефициента.
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(2) Писмените доказателства, които бенефициентът прилага към искането си за извършване на съответното плащане, се определят в
изискванията на Управляващия орган.
Чл. 43б. Авансови плащания, когато такива
са предвидени, се извършват в двуседмичен
срок от датата на постъпване на искането
в Управляващия орган, освен ако за тях не
е посочен по-дълъг срок в изискванията на
Управляващия орган.
Чл. 43в. (1) Междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел
потвърждаване допустимостта на извършените
разходи и при наличие на физически и финансов
напредък на проекта. Управляващият орган
извършва плащането в съответствие и в сроковете по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 223/2014.
(2) Чрез междинни и окончателни плащания
се възстановяват само допустими разходи,
верифицирани от Управляващия орган.
(3) Управляващият орган извършва верифициране на разходите въз основа на проверка
на документите, представени към искането
за плащане, и на проверки на място, когато
това е приложимо.
Чл. 43г. (1) Управляващият орган може
да изисква допълнително представяне на
документи, както и на разяснения от бенефициента, когато:
1. сума, включена в искането за плащане,
не е дължима;
2. не са предоставени фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност или други изискуеми документи, доказващи извършване на дейностите
в съответствие с условията за допустимост по
раздел IIІ от глава втора;
3. има съмнение за нередност, отнасяща
се до съответните разходи;
4. представените документи за физическия
и финансовия напредък на проекта са некоректно попълнени или не съдържат цялата
задължителна информация.
(2) За п редс та вя не на док у мен т и т е и
разясн енията по ал. 1 Управляващият орган
определя разумен срок, който не може да
бъде по-дълъг от един месец. Срокът за произнасяне спира да тече до представянето на
документите и разясненията, но общо за не
повече от един месец.
Чл. 43д. В случай че бенефициент не представи в срок документ или разяснения по
чл. 43г, съответният разход не се верифицира,
като може да бъде включен в следващо искане
за плащане.“
§ 29. Досегашният раздел I „Документални
проверки“ става раздел Іа.
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „проектното предложение“
се заменят със „заявлението за финансиране“.
2. Създава се т. 8:

С Т Р.
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„8. „Разходи за съпътстващи мерки“ по
смисъла на постановлението са всички разходи
за дейности, предвидени в допълнение към
разпределянето на храна с цел намаляване на
социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ
и устойчив начин, като например разходите
за консултиране, за изготвяне на информационни материали за основни социални права и
насочване към други услуги, за индивидуално
и групово консултиране за управление на
семейния бюджет, за изготвяне на насоки за
балансиран режим на хранене и др.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. Процедурите за 2015 г., които са в
процес на изпълнение, се довършват по досегашния ред.
§ 32. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4163

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ

за създаване на рамка за управлението и
условията на Механизма за Турция в полза
на бежанците и сертификат за принос на
Република България с приложения към него
график на плащанията
(Ратифицирани със закон, приет от 43-то Народно събрание на 30 март 2016 г. – ДВ, бр. 29
от 2016 г. Общото споразумение е в сила за
Република България от датата на договарянето
му от представителите на правителствата на
държавите членки на ЕС – 3 февруари 2016 г.)

Общо споразумение за създаване на
рамка за управлението и условията
на Механизма за Турция в полза на
бежанците („Механизъм“),
наричано по-нататък „Общо споразумение“,
между
държавите членки на ЕС (наричани понатат ък „държави членки“)
и
Европейската комисия (наричана понататък „Комисия“)
Като отбелязват, че:
А. П редставителите на правителствата на
28-те държави членки („Представители“)
поеха ангажимент съгласно заявеното

ВЕСТНИК
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на срещата на държавните и правителствените ръководители с Турция,
проведена на 29 ноември 2015 г., да
предоставят начални 3 милиарда евро
допълнителни средства за подпомагане
на бежанците под временна закрила и
приемните общности в Турция.
Б. Тези допълнителни средства ще бъдат
п редос та вен и ч рез обед и н я ва не на
финансирането от бюджета на Съюза
с националните вноски на държавите
членки, координирани съвместно под
формата на механизъм – Механизма
за Турция в полза на бежанците („Механизъм“).
В. Поради изключителните обстоятелства
държавите членки ще направят вноски в бюджета на ЕС под формата на
външни целеви приходи съгласно чл. 21,
параграф 2, буква б) от Финансовия
регламент. Ще бъдат сключени отделни
официални споразумения между съответните държави членки и Комисията,
които ще бъдат структурирани така, че
да не подлежат на националните конституционни изисквания за ратифициране
на международни договори. Важно е
да бъде установена рамката на Механизма, по-специално относно неговото
управление и условията за изпълнение
на координираните по него действия за
подпомагане.
Г. П риема се, че вноските за Механизма и
тяхното формализиране са обвързани с
условието за строго спазване на рамката
за управлението и условията, изложени
в настоящото Общо споразумение, както
и на всички определени в него допълнителни условия,
държавите членки и Комисията се договарят за следното:
Общи аспекти
1. Механизмът има изцяло координираща
функция. Целта му е да осигури правилната координация и рационализация на
действията, финансирани с финансовите
вноски на държавите членки, и действията, финансирани от общия бюджет на
Съюза, чрез които да се окаже помощ
на Турция за посрещането на непосредствените хуманитарни нужди и нужди,
свързани с развитието, на бежанците
и приемните общности, как то и на
националните и местните органи с цел
управление на притока на бежанци,
така че да се засилят ефективността и
взаимното допълване на подкрепата,
предоставяна за бежанците и приемните
общности в Турция.11
1

 бщата рамка доразвива и спазва изцяло Мандата,
О
одобрен от представителите на правителствата
на 28-те държави членки на 3 февруари 2016 г.
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2. В
 ъз основа на насоките, установени в
рамките на Механизма, Комисията ще
отговаря за управлението на съответните
вноски в съответствие с приложимите
правила и процед у ри, по-специа лно
Финансовия регламент 2 , Правилата за
прилагането му 323 и съответното законодателство на ЕС, представл яващи
правната основа за съответните действия
и тяхното изпълнение.
3. Механизмът, и по-специално неговата
Управленска структура, не засяга компетенциите на бюджетния орган на Съюза,
нито тези на Комисията в качеството є
на институцията, отговаряща за изпълнението на бюджета.
4. Механизмът няма правосубектност.
Управление
5. Механизмът се ръководи от Ръководен
комитет със следните основни задачи:
i) да осигурява стратегическото ръководство относно общите приоритети
и видовете действия, които ще бъдат
подпомагани, инструментите, които
ще се използват за ефективното изпълнение на действията, и координацията
на действията;
ii) да осъществява постоянен мониторинг и оценка на изпълнението на
действията, координирани в рамките
на Механизма, включително спазване
на свързаните с помощта изисквания,
като взема предвид оценките, извършени от установените структури за
мониторинг на напредъка в изпълнението на задълженията, отразени в
споразумението между Европейския
съюз и Република Турция за засилване
на тяхното сътрудничество в рамките
на координирано усилие за справяне
с кризата („Съвместен план за действие между ЕС и Турция“, приведен в
действие на 29 ноември 2015 г.);
iii) да извършва преглед на представените
от Комисията прогнози за плащанията, свързани с изпълнението на
действията, и при необходимост да
2

3

 егламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на ЕвроР
пейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
(ОВ L 298 от 26.10.2012 г., стр. 1).
Д елегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 г. относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L
298 от 26.10.2012 г., стр. 1).
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отправя предложение до Комисията
за отлагане на цялото или част от
искането за плащане, свързано с една
или няколко изискуеми закъснели
вноски;
iv) д а извършва мониторинг на вноските
на държавите членки за попълване
на договорената сума от два милиарда евро.
В Процедурния правилник на Ръководния
комитет могат да бъдат определени допълнителни спомагателни задачи.
6. Ръководният комитет се състои от по
един представител на всяка държава
членка и двама представители на Комисията. Комисията има водеща роля
в координацията и ръководенето на
работата на Ръководния комитет. Комисията председателства Ръководния
комитет.
7. Турция е поканена да участва в заседанията на Ръководния комитет със
съвещателен глас, когато е необходимо
да се осигури пълна координация на
действията на място. Турция не участва в Ръководния комитет, когато се
обсъждат въпроси, свързани с мониторинга на изпълнението и спазването
на изискванията, свързани с помощта.
Конкретните случаи се определят в
Процедурния правилник на Ръководния
комитет.
8. Всяка държава членка има един глас в
Ръководния комитет. Комисията като
председател на Ръководния комитет
има два гласа. Ръководният комитет
се старае по възможност да постига
консенсус, а когато това не е възможно,
взема решения чрез гласуване с обикновено мнозинство на членовете му.
9. Комисията има право на вето върху
стратегическите насоки на Ръководния
комитет с единствената цел да гарантира законността на всяко следващо
решение, включително неговата съвместимост с нейната отговорност за
изпълнението на бюджета на Съюза.
Когато Комисията има намерение да
използва това право, тя обосновава
при поискване защо дадено проекторешение е несъвместимо с някое от
горепосочените изисквания.
10. По предложение на Комисията Ръководният комитет изготвя и приема свой
процедурен правилник преди изпълнението на каквито и да са действия по
предоставяне на помощ с използването
на национални вноски. Той изготвя също
правила относно конфиденциалността
на споделяната в рамките на Механизма
информация.
11. С екретариатът на Механизма се осигурява от Комисията.
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12. К
 омисията може да предприеме всякакви
необходими действия по координация,
различни от онези, които са изрично
предоставени на Ръководния комитет, в
съответствие със своите компетенции,
установени в Договорите. Комисията
предоставя на членовете на Ръководния
комитет подробна информация относно
изпълнението на действията, координирани в рамките на Механизма, и
по-конкретно ги информира незабавно
за всички обстоятелства, които биха
могли да възпрепятстват или да забавят
изпълнението на действията.
Вноски на държавите членки
13. Вноските на държавите членки се правят съгласно сертификат за принос и
се включват в общия бюджет на Съюза
като външни целеви приходи съгласно
чл. 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент.
14. С предаването на подписания сертификат за принос на Комисията държавата
членка се задължава да предостави
описаната в него помощ съгласно опи
сания в него график за плащанията.
15. С лед получаването на подписан сертификат за принос Комисията издава разписка за получаването му. С издаването на
тази разписка Комисията потвърждава
своята отговорност за използването
на средствата в пълно съответствие с
настоящото Общо споразумение.
Управление на вноските от Комисията
16. К омисията издава дебит ноти на държавите членки в съответствие с графиците за плащанията, съдържащи се
в отделните сертификати за принос по
точка 13 и като взема предвид действителните нужди от отпускане на средства. Вноските или частите от тях се
превеждат в срок от 45 дни от датата
на издадената от Комисията дебит нота
по сметката, посочена в дебит нотата.
Общата поискана сума не може при
никакви обстоятелства да превишава
вноската, посочена в сертификата за
принос.
17. К омисията управлява вноските на държавите членки с цел финансиране на
действията по точка 1, координирани
в рамките на Механизма за Турция в
полза на бежанците.44
18. К омисията управлява сумите, координирани в рамките на Механизма, в
съответствие с Финансовия регламент
и правните разпоредби, приложими
4

 омощта ще бъде предоставена в съответствие
П
с критериите за официалната помощ за развитие (ОПР).

19.

20.

21.

22.

23.
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за разходите на Европейския съюз,
вк лючително посочените в точка 2
от настоящото Общо споразумение,
с необходимата грижа, ефективност,
прозрачност и добросъвестност съгласно
изискванията на добрата практика в
съответната област и в съответствие с
настоящото Общо споразумение.
К омисията носи единствена отговорността за спазването на всички поети
от нея правни ангажименти. Държавите членки не могат при никакви
обс т оя т елс т ва и на н и ка к во осно вание да носят отговорност за щети
или вреди, нанесени на служителите
или имуществото на Комисията при
осъществяването на действията или
като следствие от тях. Следователно
държавите членки не могат да приемат
никакъв иск за компенсация или увеличение на плащането във връзка с
такива щети или вреди, с изключение
на иск за неспазване от тяхна страна
на договорните задължения.
П ри условията на правилата за нейните привилегии и имунитет Комисията
носи единствена отговорността към
трети страни, включително отговорността за щети или вреди от всякакъв
вид, нанесени на третите страни по
отношение или в резултат на действия,
съфинансирани по настоящото Общо
споразумение. Комисията освобождава
държавите членки от цялата отговорност, свързана с претенция или иск,
предявени в резултат на нарушение
от страна на Комисията, служители
на Комисията или лица, за които те
отговарят, на правила или разпоредби
или в резултат на нарушение на правата
на трета страна.
К омисията предприема необходимите
мерки за недопускане на нередности
и измами по чл. 1 от Конвенцията за
защита на финансовите интереси на
Европейск ите общности от 26 юли
1995 г. 55, както и на корупция по чл. 3
от Конвенцията за борба с корупцията,
в която участват длъжностни лица на
Европейск ите общности или длъжностни лица на държавите членки на
Европейския съюз, от 26 май 1997 г.66
К омисията предприема необходимите
мерки срещу всяко лице, което е заподозряно в злоупотреба със средства
или корупция.
К омисията незабавно изпраща на Европейската служба за борба с измамите
(OLAF) всяка информация, отнасяща

ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48.
ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1.
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се до евентуални случаи на измама
или корупция или до друга незаконна
дейност, свързана с настоящото Общо
споразумение, и информира държавите
членки за изпращането.
Обвързаност с условия
24. И зпълнението на действията по предоставяне на помощ в рамк ите на
Механизма е обвързано с условието
за строго спазване от страна на Република Ту рция на поетите от нея
задължения, отразени в Съвместния
план за действие между ЕС и Турция
и в Изявлението на ЕС и Турция от
29 ноември 2015 г.
25. З а да се гарантира спазването на рамката на условията, описана в точка 24,
Комисията извършва преглед на темповете на изпълнение на действията по
предоставяне на помощ в светлината на
изпълнението от страна на Турция на
Съвместния план за действие между ЕС
и Турция въз основа на мониторинга и
оценките, осъществени от Ръководния
комитет съгласно точка 5 ii).
Оценка и информация
26. К омисията редовно предоставя на държавите членки информация относно
изпълнението на действията, обхванати
от настоящото Общо споразумение.
27. К омисията гарантира, че докладите за
напредъка и за актуалното състояние,
публикациите, съобщенията за медиите
и актуализациите във връзка с Действията, обхванати от настоящото Общо
споразумение, се предават на Ръководния комитет в момента на тяхното
публикуване.
28. В ъв всички случаи Комисията незабавно информира държавите членки
за всички обстоятелства, които биха
могли да възпрепятстват или да забавят
изпълнението на действията, обхванати
от настоящото Общо споразумение.
Възстановяване на вноските
Изключителни обстоятелства
29. В случай че Ръководният комитет установи в рамките на извършвания от
него мониторинг съгласно точка 5 ii),
че условията във връзка с изпълнението
от страна на Турция на нейните задължения по Съвместния план за действие
между ЕС и Турция не се спазват, тя
спира поемането на всякак ви нови
правни ангажименти по отношение на
Механизма, а дебит нотите, посочени
в точка 16, продължават да се издават
само доколкото това е необходимо за
покриването на вече поетите от Комисията правни ангажименти. По искане
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на държава членка Ръководният комитет
може да обсъди временното прекратяване на финансирането.
30. А ко след допълнителен мониторинг съгласно точка 5 ii) Ръководният комитет
установи, че условията във връзка с
изпълнението от страна на Турция на
нейните задължения по Съвместния
план за действие между ЕС и Турция
отново се спазват, издаването на дебитните ноти, посочени в точка 16,
може да бъде възобновено съгласно
съответните графици за плащанията,
предвидени в отделните сертификати
за принос.
31. В случай че изпълнението на действията по предоставяне на помощ, координирани в рамките на Механизма,
не може да продължи поради форсмажорни обстоятелства, Комисията
прекратява поемането на нови правни
ангажименти по отношение на Механизма, а дебитните ноти, посочени в
точка 16, продължават да се издават
само доколкото това е необходимо за
покриването на вече поетите от Комисията ангажименти.
32. А ко изпълнението на действията по
предоставяне на помощ, координирани
в рамките на Механизма за Турция в
полза на бежанците, бъде прекратено
на основани я та, посочени в точк и
29 – 31, Комисията връща на държавите
членки сумите на вече поисканата от
тях вноска, за която не е поет правен
ангажимент. Възстановяване на суми в
Общият бюджет на Европейския съюз
се извършва само ако има остатък,
след като са възстановени средствата
на държавите членки.
Възстановяване на неизползвани средства
33. Ч астта от вноската на всяка държава
членка, за която не е поет ангажимен т и с ъ о т ве т н и т е п ла ща н и я не
са инкасирани, се възстановява на
д ърж а вата ч лен к а на й-к ъ сно шес т
месеца след изтичането на срока по
точка 42. Възстановяване на суми в
Общия бюджет на Европейския съюз
се извършва само ако има остатък,
след като са възстановени средствата
на държавите членки.
Заключителни разпоредби
Юрисдикция и приложимо право
34. Настоящото Общо споразумение е предмет на правото но ЕС, както и на белгийското право на субсидиарна основа.
35. С траните започват консултации по искане на която и да е от тях, ако възникне
спор относно тълкуването, прилагането
или изпълнението на настоящото Общо
споразумение.
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36. А
 ко при тези консултации не бъде
постигнато решение на спора по приятелски начин, което е задоволително
за двете страни, всяка една от тях
може да отнесе въпроса до Съда на
Европейския съюз съгласно чл. 272
от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
37. Н ищо в настоящото Общо споразумение
не се тълкува като отказ от привилегии
или имунитет, предоставени на страните по него по силата на неговите
съставни документи или по силата на
международното право.
Счетоводна отчетност и одит
38. К омисията поддържа редовна отчетност и води сметки за изпълнението
на действията, финансирани от вноските, в съответствие с правилата и
процедурите, приложими за нейните
отчети, съгласно финансовите правила,
посочени в точка 2.
39. Вноските съгласно настоящото Общо
споразумение са предмет на процедурите за вътрешен и външен одит,
установени във финансовите правила
по точка 2.
Влизане в сила
40. О бщото споразумение влиза в сила
незабавно. Комисията започва да поема
ангажименти за вноските, преведени
от държавите членки, когато сумата
по но т ифи ц и ра н и т е на Ком иси я та
сертификати за принос достигне общ
размер от 1 милиард евро, или към
31 март 2016 г., като се взема предвид
по-ранната от двете дати.
41. Комисията може да поема ангажименти
до 31 декември 2017 г., плащания в изпълнение на тези правни ангажимент и
могат да се извършват до 31 декември
2019 г.
42. О дит и оценка на Механизма могат да
се извършват до 2020 г.

Сертификат за принос17
От:
Република България
До:	Европейската комисия, Генерална
дирекция „Политика за съседство
и преговори за разширяване“ в
к ачес т во т о є на Уп ра ви т ел на
Механизма за Турция в полза на
бежанците.
Дата: 25.04.2016 г.
1

Вноската на Кипър под формата на външни
целеви приходи ще бъде направена в общия
бюджет на ЕС за Йордания и Ливан.
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Уважаеми господа,
Вноска под формата на външни целеви
приходи в общия бюджет на Европейския
съюз съгласно чл. 21, параграф 2, буква б)
от Финансовия регламент 28 за Механизма за
Турция в полза на бежанците, наричан понататък „Механизъм“.
Позоваваме се на Решение на Комисията
C(2015) 9500 final относно координацията
на действията на Съюза и на държавите
членк и посредством механизъм за коорд и на ц и я – Меха н изма 39, с ъс с ъо т ве т н и т е
м у изменен и я с Решен ие на Ком иси я та
C(2016) 855 final от 10.02.2016 г. и на Общото споразумение за създаване на рамка
за управлението и условията на Механизма
от 3 февруари 2016 г., наричано по-нататък
„Общо споразумение“.
Ако не е определено друго, всички термини
с главни букви, използвани в настоящия Сертификат за принос, имат значението, дадено
им в Решението на Комисията и в Общото
споразумение.
Член 1. Размер на вноската
1. С настоящото потвърждаваме нашия
ангажимент да направим вноска (наричана по-нататък „вноска“) под формата
на външни целеви приходи в общия бюджет на Европейския съюз за Механизма
в размер на 5 876 945,49 евро съгласно
разбивката на вноските, договорена с
държавите членки в Мандата, одобрен
от представителите на правителствата
на 28-те държави членки на 3 февруа
ри 2016 г.
Член 2. Цел на вноската
2. Н астоящата вноска служи за финансирането на действия, заедно с финансиране
от общия бюджет на Европейския съюз
и вноски от останалите държави членки, чрез които се предоставя подкрепа
на бежанците и приемните общности в
Турция за 2016 и 2017 г., координирани
чрез Механизма. Чрез тези действия се
оказва помощ на Турция за посрещането
на непосредствените хуманитарни нужди и нуждите, свързани с развитието,
на бежанците, както и за подпомагане
на приемните общности, националните
2

3

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Решение на Комисията С(2015) 9500 final от
24.11.2015 г. (ОВ C 407, 8.12.2015 г., стр. 8).
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и местните органи с цел управление и
справяне с последиците от притока на
бежанци.
Член 3. Плащане
3. П ри условията на всякакви корекции
надолу, извършени през 2017 г., и в съответствие с финансовата вноска от общия
бюджет на Съюза ние предоставяме тази
вноска на Комисията в непосредствено
налични средства съгласно графика,
описан в приложението, и при строго
спазване на допълнителните условия,
по-специа лно относно у правлението
и вноските, които са част от Общото
споразумение, както е отразено inter alia
в Решение на Комисията С(2015) 9500
final, изменено с Решение на Комисията
C(2016) 855 final от 10.02.2016 г.
Ч лен 4. Потвърж дение от държ авите
членки
4. О бщото споразумение се прилага за настоящата вноска и Комисията управлява
вноските в съответствие с него.
С подписването на настоящия сертификат за принос Република България
потвърждава, че е получила копие от
Общото споразумение, което се прилага
за настоящата вноска.
Член 5. Съобщения
5.1. В сички известия и съобщения, адресирани до Република България във
връзка с Механизма, се адресират до:
	Министерство на външните работи на
Република България
Адрес: ул. Александър Жендов 2
София 1113
България
	На вниманието на: Даниел Митов – министър на външните работи на Репуб
лика България
Тел.: + 359 2 948 2999
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E-mail: cabinet@mfa.bg
5.2. В
 сички известия и съобщения, адресирани до Комисията във връзка с
Механизма, се адресират до:
Европейска комисия
	Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“
Звено A5 – Турция
L-15, 07/090
B-1049 Брюксел
	На вниманието на: Мириам Феран – началник на звено
Тел.: +32 2 296 91 19
	E-mail: NEAR-TURKEY-FACILIT Y@
ec.europa.eu
Член 6. Представителство в Ръководния
комитет на Механизма
6. С ъгласно точка 6 от Общото споразумение Република България ще назначи
представител и заместник-представител
в Ръководния комитет на Механизма.
Имената им ще бъдат съобщени на
Комисията преди първото заседание на
Ръководния комитет.
Член 7. Валидност
7. Н астоящият сертификат за принос е
валиден, когато нотифицираните на Комисията сертификати за принос на база
на съответния БНД ключ на държавите
членки съгласно Мандата 410 достигнат
общ размер от 1 милиард евро, или към
31 март 2016 г., като се взема предвид
по-ранната от двете дати.
За Република България:
(подпис)
Даниел Митов, министър на външните работи
на Република България
Дата: 25.04.2016 г.
4

Одобрен от представителите на правителствата на
28-те държави членки на 3 февруари 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
График за плащанията
(Евро)
Година

І тримесечие

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

Общо за
годината

Дял (%)

2016

-

-

-

1 741 045,10

1 741 045,10

30 %

2017

-

-

1 501 883,98

1 082 502,80

2 584 386,78

44 %

2018

-

-

993 203,79

305 601,17

1 298 804,95

22 %

2019

-

-

-

252 708,66

252 708,66

4 %

Обща сума на
вноската

-

-

2 495 087,77

3 381 857,72

5 876 945,49

100 %

3999
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
литературен музей
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Националния литературен
музей, наричан по-нататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен
и научен институт с национално значение,
който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира веществени и
документални ценности, свързани с цялостната история на българската литература от
основаването на българската държава до наши
дни. Музеят е създаден с Разпореждане № 254
от 19.06.1975 г. на Министерския съвет.
(2) Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с
бюджет, със седалище и адрес: София, ул. Г.
С. Раковски 138, и собствен печат.
Чл. 3. По тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален – национален.
Чл. 4. Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания, със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 5. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Чл. 6. Музеят е методически център на
литературните музеи в страната.
Раздел ІІ
Дейност на музея
Чл. 7. (1) Основната дейност на музея е
събирането, опазването и представянето на
веществените и документалните ценности на
българската литература.
(2) За осъществяване на своята основна
дейност музеят:
1. извършва събирателска дейност и дейност по съхранение и опазване на българското
литературно наследство, като:
а) издирва, събира, придобива, съхранява,
изучава и документира движимите културни
ценности в областта на литературата и друго
литературно наследство;
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б) осъществява дигитализацията и цифровизацията на основния и обменния фонд;
в) осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими културни ценности и друго литературно
наследство;
г) осъществява дейности по опазване и
представяне на предоставените му недвижими културни ценности, както и на дарените
му имоти; води регистър за състоянието на
управляваните от него имоти;
2. предоставя движими културни ценности от своите колекции и друго литературно
наследство:
а) за участие в експозиции в страната;
б) за организиране на временни експозиции
или за предоставяне на движими културни
ценности от основния си фонд в чужбина при
условията на глава шеста, раздел VІ от Закона
за културното наследство (ЗКН);
в) по нареждане на министъра на културата – за участие във временни експозиции
в страната и в чужбина;
3. извършва научноизследователска дейност, като:
а) проучва, изследва и представя българското литературно наследство;
б) организира и провежда научни прояви,
конференции, работни срещи и дискусии;
в) подготвя и издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
4. осъществява образователна дейност, като:
а) подготвя и провеж да образователни
програми за различни социални и възрастови
групи;
б) осъществява други дейности с образователна, естетическа и възпитателна цел;
в) сключва договори и осъществява съвместни инициативи с училища и университети
с цел популяризиране на българското литературно наследство сред децата и младите хора;
5. извършва идентификация на движими културни ценности самостоятелно или
съвместно с дру ги нау чни или к улт у рни
организации и висши училища по искане на
физически и юридически лица, включително
при придобиване на вещ, която може да се
определи като културна ценност по реда на
чл. 96, ал. 3 ЗКН; създава и води регистър
на идентифицираните движими култ у рни
ценности;
6. извършва консервация и реставрация на
движими културни ценности чрез лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН;
7. осъществява дейности във връзка с
изработване на копия, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на ЗКН и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане;
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8. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по ЗКН; предлага на министъра на културата
културни ценности за включване в регистъра
по чл. 102 ЗКН;
9. осъществява сътрудничество със сродни
институти в страната и в чужбина; поддържа
връзки, сключва договори за сътрудничество
и осъществява съвместни инициативи с цел
обмяна на опит, изложби и образователни
програми със сродни български, европейски
и международни институции;
10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата при наличие на данни за незаконно
придобиване на вещите – обект на идентификация по т. 5, или в други случаи;
11. оказва методическа помощ на регионалните, общинските, частните музеи и музеите
със смесено участие;
12. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост
на физически или юридически лица, след
получаване на писмено съгласие на собствениците им;
13. извършва сделки с културни ценности
при условията и по реда на ЗКН само от обменния си фонд след разрешение на министъра
на културата;
14. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат.
(3) Музеят може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основната
му дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научноспомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основен фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – нацио
нално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменен фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научноспомагателен фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научен архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

б) отчетните документи за движимите
к ул т у рн и цен нос т и, с ъх ра н я ва н и о т тя х
постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от
музея, оценителни протоколи, инвентарни
книги и др.;
в) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки;
г) документи и материали, свързани с живота и творчеството на български писатели.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
Раздел ІІІ
Управление и устройство на музея
Чл. 10. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват въз
основа на конкурс съгласно Кодекса на труда.
Конкурсът се провежда по реда на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни
институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
(3) Конкурсът по ал. 2 се провежда след
представяне на концепция за развитието на
музея.
Чл. 11. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение
в Министерството на културата утвърдено
длъжностно и поименно щатно разписание,
както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
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5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 12. (1) В дейността си директорът се
подпомага от заместник-директор.
(2) Правомощията на заместник-директора
се определят със заповед на директора.
Чл. 13. Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и
формираните фондове и включва:
1. специализиран отдел „Фондове и литературно наследство“, кой т о ос ъщес т вя ва
дейностит е, свързани с управлението, опазването и представянето на тематично формирани колекции на българското литературно
наследство; към отдела функционира сектор
„Ателие за консервация, реставрация и дигитализация“;
2. отдел „Експозиции“, който включва къщи-музеи и литературни кабинети:
а) къща-музей „Иван Вазов“ със седалище
София, ул. Иван Вазов 20;
б) къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“
със седалище София, ул. Г. С. Раковски 138;
в) къща-музей „Пейо Яворов“ със седалище
София, ул. Г. С. Раковски 136;
г) къща-музей „Никола Вапцаров“ със седалище София, ул. Ангел Кънчев 37;
д) къща-музей „Димитър Димов“ със седалище София, ул. Кр. Сарафов 26;
е) къща-музей „Христо Смирненски“ със
седалище София, ул. Овче поле 116;
ж) къща-музей „Елин Пелин“ със седалище
с. Байлово, Софийска област;
з) к ъща-м узей „Ем и ли ян С танев“ със
седалище Велико Търново, ул. Никола Златарски 20;
и) литературен кабинет „Владимир Башев“
със седалище София и адрес бул. Ситняково
79, вх. Д, ет. 5, ап. 45;
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й) литературен кабинет „Иван Богданов“
със седалище София и адрес бул. Княз Дондуков 95, вх. Б;
к) литературен кабинет „Стилиян Чилингиров“ със седалище София и адрес бул. Княз
Дондуков 95, вх. Б;
л) литературен кабинет „Гьончо Белев“
със седалище София и адрес бул. Светослав
Тертер 19;
3. отдел „Връзки с обществеността“:
а) обезпечава медийните изяви на музея;
б) поддържа актуалната информация на
сайта на музея;
в) следи за медийните нагласи към музея;
г) прави проучвания на нагласите на публиката;
д) подготвя и координира публичните
изяви на музея;
е) координира образователните програми;
4. обща администрация, която включва отдел
„Финансово-стопански“.
Чл. 14. Музеят създава звено „Научна група“ по реда на Наредба № Н-5 от 2009 г. за
реда за създаване и дейност на научни групи
към музеите (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
Чл. 15. Музеят участва чрез свои представители в националните експертни и обществени
съвети и комисии.
Чл. 16. (1) Към музея функционират следните комисии:
1. фондова комисия, която извършва дейности по формирането на музейните фондове;
2. комисия за идентификация на културни
ценности, собственост на физически и юридически лица.
(2) Съставът и задачите на комисиите по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Чл. 17. (1) Към музея функционират следните съвещателни органи:
1. дирекционен съвет с функции да подпомага директора в неговата административноорганизационна дейност; в състава му участват
специалисти от музея;
2. съвет на специалистите с функции да
обсъжда и дава становища по основни професионални проблеми, свързани с дейността на
музея; в състава му се включват служители
на музея, а при необходимост се включват и
външни консултанти;
3. обществен музеен съвет с функции да
обсъж да проблемите и перспективите за
развитие на музея; в състава му се включват
музейни специалисти, културни и обществени
дейци, представители на бизнеса, бизнес- и
неправителствени организации;
4. редакционна колегия, която обсъжда и
решава подготовката и издаването на печатни
и медийни продукти, които излизат от името
на музея.
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(2) Съставът и задачите на съветите и
редакционната колегия по ал. 1 се определят
със заповед на директора.
Раздел ІV
Финансиране на музея
Чл. 18. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субсидия, определена на базата на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 19. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на подходящи места
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия за
достъп до експозициите на хора с увреждания.
Чл. 20. (1) За индивидуално или групово
посещение на експозиция се заплащат входни
билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) След решение на финансиращия орган
отделни категории посетители могат да бъдат
освобождавани от заплащане на входни билети.
(4) Музеят осигурява безплатен вход един
път седмично.
(5) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават
от входни билети.
(6) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка
от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
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Чл. 21. (1) Работното време на служителите е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30
минути във времето от 12,00 до 14,00 ч.
(2) Със заповед на директора може да бъде
въведено разпределение на работното време
при отчитане на спецификите на административните звена.
Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство и отменя Правилника за устройството
и дейността на Национален литературен музей
(ДВ, бр. 79 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на музея.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Бони Петрунова
4074

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

на Фонд „Научни изследвания“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Фонд „Научни
изследвания“, наричан по-нататък „Фондът“.
Чл. 2. Фондът е юридическо лице със седалище София – второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на образованието
и науката.
Чл. 3. (1) Фондът има за цел да подкрепя
финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания в
съответствие със:
1. Европейската рамка за държавна помощ
за научни изследвания, развитие и иновации
(ОВ, С 198 от 27.06.2014 г.);
2. Националната стратегия за научни изследвания;
3. Националната програма за реформи;
4. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други
европейски и международни инициативи;
5. Европейската и националната пътна карта
за научноизследователска инфраструктура.
(2) Фондът със съдействието на Министерството на образованието и науката работи в
координация с другите институции, финансиращи научни изследвания.
(3) Фондът участва в подготовката и изпълнението на програмите, определени в бюджета
в програмен формат на Министерството на
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образованието и науката в съответствие с
указанията на министъра на образованието
и науката.
(4) Финансовото стимулиране на научните
изследвания се осъществява по начин, който
гарантира ефективност и прозрачност на разходването на публичните средства.
Чл. 4. (1) Фондът осигурява финансова
подк репа за осъщест вяването на нау чни
изследвания на световно ниво и развитие
на научен капацитет в Република България,
свързани със:
1. създаването на нови научни знания;
2. българската история, език, култура и
национална идентичност;
3. насърчаване развитието на природните,
техническите, хуманитарните и обществените
науки;
4. решаването на проблеми в областта на
икономиката, образованието, селското стопанство, екологията, обществените процеси,
човешките ресурси, сигурността, отбраната
и здравето.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез
финансиране на национални научни програми
и проекти за научни изследвания във висшите
училища и научните организации в Република
България, следвайки международно признатите стандарти и отчитайки съществуващия
национален научен потенциал и обществените
нужди и приоритети.
(3) Научноизследователската дейност обхваща фундаменталните и приложните научни изследвания, включително дейности
по разпространението на получените научни
резултати.
(4) Насърчаването на научните изследвания се осъществява по научни области или
по приоритети и направления, определени в
национални и европейски стратегически и
програмни документи за развитие на научните
изследвания.
Чл. 5. (1) Фондът финансира проекти чрез
конкурси, които излизат извън обхвата на
чл. 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз съгласно Рамката
за държавна помощ за научни изследвания,
развитие и иновации.
(2) Фондът финансира проекти чрез конкурси, включващи мерки, които представ
л яват държавна помощ според услови ята
на Рамката за държавна помощ за научни
изследвания, развитие и иновации, условията на Глава III, Раздел 4 от 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 26.06.2014 г.), както и по Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
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и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352/1 от 24.12.2013 г.).
(3) За конкурси по ал. 2 се прилагат процедурите, предвидени в Закона за държавните
помощи, като характерът и съдържанието на
предвидените мерки, определени в Насоките
за кандидатстване в конкурса, съответстват
на приложимия към тях режим на държавни
помощи.
Чл. 6. (1) Фондът поддържа и ежегодно
обновява следните бази данни:
1. „Учени, участващи в дейността на Фонд
„Научни изследвания“ – по научни области;
2. „Оценители на проекти“ – български и
чуждестранни независими експерти за оценка
на проекти по научни области за конкурсите
на Фонда;
3. „Проек т и“ – тек у щи и п рик лючи ли
проект и, финансирани от Фонда по видове
конкурси и по научни области или тематични
приоритети.
(2) Научните области по ал. 1 са, както
следва:
1. биологически науки;
2. математически науки и информатика;
3. медицински науки;
4. науки за земята;
5. обществени науки;
6. селскостопански науки;
7. технически науки;
8. физически науки;
9. химически науки;
10. хуманитарни науки.
(3) Създаването и обновяването на базите
данни се осъществяват по реда, определен
в този правилник, и по вътрешни правила,
приети от изпълнителния съвет.
(4) Базите данни по ал. 1, т. 1 и 3 са публично достъпни чрез интернет страницата на
Фонда на български и английски език.
(5) Фондът предоставя необходимата информация за включване в Регистъра на научната
дейност в Република България по чл. 7б от
Закона за насърчаване на научните изследвания и използва данните от него при създаване
и поддържане на базите данни по ал. 1.
Чл. 7. (1) Базата данни по чл. 6, ал. 1,
т. 1 се изготвя въз основа на информация от
Регистъра на научната дейност в Република
България и на информация, предоставена от
самите учени. В базата данни се включват лицата, притежаващи образователната и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“ и са:
1. участвали като ръководители или членове
на научни колективи на проектни предложения в конкурси на Фонда от предходната и
текущата година;
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2. участвали като ръководители или членове на научни колективи на проекти, които
са финансирани от Фонда по конкурсни сесии
от предходните пет години,
3. или са били председатели или членове на
изпълнителния съвет или на научно-експертни
комисии на Фонда от предходните пет години.
(2) В базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 се
включват всички български и чуждестранни
учени, които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на
проекти, финансирани от Фонда, и отговарят
на условията, определени в приложението.
Чл. 8. Министърът на образованието и
науката контролира дейността на Фонда чрез:
1. утвърждаване на Годишната оперативна
програма на Фонда;
2. мониторинг и анализ на дейността на
Фонда;
3. приемане на Годишния отчет за дейността на Фонда;
4. утвърждаване на оценката за дейността
на Фонда, предложена от комисията по Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от
висшите училища и научните организации,
както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“;
5. осъществяване на контрол чрез Инспектората и Звеното за вътрешен одит на
Министерството на образованието и науката;
6. оценка на дейността на Фонд „Научни
изследвания“ от чуждестранни експерти, организирана през четири години.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА ФОНДА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 9. Органи за управление на Фонда са:
1. изпълнителният съвет;
2. председателят на изпълнителния съвет;
3. управителят.
Чл. 10. Към Фонда се създават научноекспертни комисии, които в зависимост от
функциите, които изпълняват, са временни
и постоянни.
Раздел II
Изпълнителен съвет
Чл. 11. (1) Изпълнителният съвет се състои от единадесет членове и включва десет
представители на научната общност – по един
представител от всяка от научните области,
по чл. 6, ал. 2, и представител на Министерството на образованието и науката.
(2) Представителите на научната общност
трябва да са хабилитирани лица, да отговарят
на минималните изисквания, определени в
приложението към чл. 7, ал. 2, и да са:
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1. ръководили научни колективи на успешно
завършени международни или национални
научноизследователски проекти, финансирани
на конкурсен принцип;
2. били научни ръководители на докторанти, придобили образователна и научна
степен „доктор“.
(3) Предложенията за представители на
научната общност в изпълнителния съвет се
правят от ръководствата на висшите училища,
Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове
по проблемите на общественото здраве или
дру ги нау чни организации. Предложени я
могат да правят и не по-малко от пет хабилитирани учени.
(4) Предложения по ал. 3 се представят в
писмена форма до министъра на образованието
и науката не по-късно от два месеца преди
изтичане на мандата на изпълнителния съвет.
(5) Не могат да бъдат членове на изпълнителния съвет:
1. ректорите, заместник-ректорите и деканите на факултети във висшите училища;
2. председателят, заместник-председателите
и научните секретари на Българската академия
на науките и на Селскостопанската академия;
3. директорите и заместник-директорите на
научни институти, на националните центрове
по проблемите на общественото здраве или
ръководители на други научни организации
и техните заместници;
4. лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. лица, поставени под запрещение;
6. лица, причинили виновно имуществени
вреди на Фонда;
7. ръководители или членове на научен
колектив на текущи проекти, които са финансирани от Фонда.
(6) Министърът на образованието и науката
определя със заповед членовете на изпълнителния съвет въз основа на предложенията,
направени по реда на ал. 3 в срока по ал. 4.
Ако няма предложения от определена научна
област, министърът на образованието и науката определя член на изпълнителния съвет
от съответната научна област, който отговаря
на изискванията по ал. 2 и 5.
(7) Членовете на изпълнителния съвет се
определят за срок две години с право на не
повече от два последователни мандата. При
предсрочно освобождаване или включване
на нов член на изпълнителния съвет за един
мандат се смята времето, в което лицето
е заемало съответната длъжност повече от
една година.
Чл. 12. (1) Член на изпълнителния съвет
може да бъде освободен преди изтичане на
неговия мандат със заповед на министъра на
образованието и науката:
1. по негово писмено заявление;
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2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;
3. при отсъствие от заседания на изпълнителния съвет в четири последователни месеца;
4. при нарушаване на разпоредбите на този
правилник;
5. при установяване на конфликт на интереси в работата му;
6. при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 11, ал. 5.
(2) Министърът на образованието и науката
определя нов член на изпълнителния съвет
от същата научна област, който отговаря на
изискванията по чл. 11, ал. 2 и 5, за оставащия
срок на мандата на основата на предложенията
по чл. 11, ал. 3.
(3) При незадоволителна оценка на дейността на Фонда за предходната година министърът
на образованието и науката може да:
1. освободи изпълнителния съвет преди
изтичане на неговия мандат;
2. предложи на изпълнителния съвет да
освободи управителя преди изтичане срока
на неговия договор за управление.
Чл. 13. Изпълнителният съвет:
1. подпомага министъра на образованието
и науката при провеждане на политиката за
развитие на научните изследвания в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания и други стратегически и програмни
документи, имащи отношение към развитието
на научните изследвания в България;
2. одобрява проект на Дългосрочен план
за работа и развитие на Фонда и индикативна
финансова рамка за програмния период на
Европейския съюз и ги предлага за утвърждаване от министъра на образованието и
науката;
3. ежегодно одобрява и представя на министъра на образованието и науката годишен
отчет за дейността на Фонда;
4. одобрява проект за бюджет на Фонда за
следващата година и го предлага на министъра
на образованието и науката до 31 януари на
текущата година;
5. взема решение за новите конкурси, които
да бъдат включени в годишната оперативна
програма на Фонда;
6. одобрява годишната оперативна програма на Фонда и я предлага на министъра на
образованието и науката за утвърждаване;
7. одобрява правила за определяне състава
на научно-експертните комисии, избира техните членове и приема отчетите за тяхната
работа;
8. одобрява правила за допустимите разходи
за различните видове конкурси и указания
за изразходване и отчитане на средствата,
предоставени от Фонда, по предложение на
управителя;
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9. взема решения за откриване на конкурсните процедури и одобрява конкурсната
документация, вк лючваща и методика за
оценка и класиране на проекти;
10. за всеки конкурс утвърждава списък с
класираните проекти, които са одобрени за
финансиране;
11. одобрява критерии за оценяване на изпълнението на проектите и правила за текущ
контрол на изпълнението на договорите за
финансиране на проекти;
12. взема решения за разходването на
средствата съобразно условията на чл. 22 от
Закона за насърчаване на научните изследвания и този правилник;
13. взема решения, свързани със защитата
и управлението на интелектуалната собственост на Фонда;
14. осъществява контрол върху набирането
и изразходването на средствата на Фонда;
15. провеж да конкурс за управител на
Фонда съгласно чл. 19 и 20.
Чл. 14. (1) Изпълнителният съвет взема
решения с мнозинство от повече от половината от поименния си състав, освен ако в този
правилник не е предвидено друго.
(2) В заседанията на изпълнителния съвет
участва и управителят с право на съвещателен глас.
(3) За заседанията на изпълнителния съвет
се води протокол. Протоколът се подписва
от председателя и членовете на изпълнителния съвет и от секретаря на изпълнителния
съвет – служител на фонда. Протоколите и
приложенията към тях се съхраняват във
Фонда и са с публичен достъп.
(4) Всички решения на изпълнителния
съвет задължително съдържат мотиви. Решенията на изпълнителния съвет се публикуват
на интернет страницата на Фонда заедно с
мотивите не по-късно от две седмици след
вземане на решението.
(5) Членовете на изпълнителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди,
които са причинили вследствие на своята
дейност на Фонда.
Чл. 15. Председателят и членовете на изпълнителния съвет, с изключение на представителя на Министерството на образованието
и науката, получават възнаграждение в размер
до 450 лв. на месец. Те имат право на възнаграждение само за месеците, през които са
участвали в заседания.
Чл. 16. В своята дейност изпълнителният
съвет може да се подпомага чрез консултации
и препоръки от национални или чуждестранни експерти в съответните научни области.
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Раздел ІІІ
Председател на изпълнителния съвет
Чл. 17. (1) Председателят на изпълнителния
съвет се избира с тайно гласуване измежду
неговите членове за срок две години без право
на два последователни мандата. За избран се
смята кандидатът, получил не по-малко от
2/3 гласове на всички членове на изпълнителния съвет.
(2) Председателят на изпълнителния съвет
определя дневния ред, свиква и ръководи
заседанията на изпълнителния съвет.
(3) Председателят на изпълнителния съвет
сключва с кандидата, определен с конкурс
съгласно чл. 19, ал. 1, или с временния управител, определен по реда на чл. 19, ал. 5,
договор за управление за управител на Фонда.
(4) Председателят на изпълнителния съвет
прекратява договора за управление с управителя на Фонда по реда на чл. 19, ал. 6.
Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
функции председателят на изпълнителния
съвет се подпомага от заместник-председател,
който се избира при условията и по реда на
чл. 17, ал. 1.
(2) При отсъствие на председател я на
изпълнителния съвет неговите функции се
изпълняват от заместник-председателя.
Раздел ІV
Управител
Чл. 19. (1) Управителят на Фонда се определя чрез конкурс, проведен от изпълнителния съвет.
(2) Председателят на изпълнителния съвет
сключва договор за управление с управителя
на Фонда за срок две години.
(3) Управителят на Фонда трябва да има
опит в управление или мониторинг и контрол на проекти или програми в областта
на научните изследвания или на научните
организации или на висшите училища.
(4) За управителя се прилагат изискванията
по чл. 11, ал. 5.
(5) При изтичане на договора с управителя, при освобождаването му по реда на ал. 6
или при временна невъзможност да изпълнява задълженията си изпълнителният съвет
определя временен управител до сключване
на договор за управление с нов управител,
определен с конкурс по ал. 1, или до отпадане
на временната невъзможност за изпълнение
на задълженията.
(6) Управителят може да бъде освободен
с решение на изпълнителния съвет преди
изтичане срока на договора по ал. 2, при
условията на чл. 12, ал. 1 или при системно
неизпълнение на задълженията, определени
в чл. 21.
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Чл. 20. (1) Конкурсната процедура за управител се провежда от изпълнителния съвет,
който може да определи и външни експерти,
които имат съвещателен глас. Преди съставянето на списъците с допуснатите и недопуснатите
кандидати всеки член на изпълнителния съвет
и външните експерти попълват декларация
за липса на личен интерес от провеждането
на конкурса и липса на отношения с някого
от кандидатите, които пораждат основателни
съмнения в неговата безпристрастност.
(2) Конкурсът за управител се обявява с
решение на изпълнителния съвет, с което се
определят:
1. минималните и специфичните изисквания, на които трябва да отговаря кандидатът за
управител, кратко описание на задълженията и
информация за размера на основната заплата;
2. начинът за провеждане на конкурса и
методика на оценка;
3. необходимите документи, мястото и
срокът за подаването им.
(3) Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в един
централен ежедневник и едновременно с това
на интернет страницата на Фонда.
(4) Кандидатите подават писмено заявление
и приложения към него съгласно обявлението
по ал. 3. Заявления, подадени след изтичане
на срока, посочен в обявлението по ал. 3, не
се разглеждат. До участие в конкурса не се
допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението
на изискванията. Решението за допускане се
взема от изпълнителния съвет.
(5) Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват до седем работни
дни от крайната дата за подаване на документите. До три работни дни след обявяването
всеки недопуснат кандидат може да подаде
жалба до изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет приема или отхвърля жалбата в
срок пет работни дни, като писмено уведомява
кандидата за взетото решение. Жалбата не
спира конкурсната процедура.
(6) Конкурсът за управител се провежда
на три етапа:
1. подбор на основа на представените
док у мен т и за степен та на пок риване на
минималните и специфичните изисквания,
определени в ал. 2, т. 1;
2. оценка на писмена концепция за организацията и дейността на Фонда, представена
от кандидата;
3. събеседване с изпълнителния съвет.
(7) След оценката по ал. 6, т. 1 и 2 изпълнителният съвет обявява кандидатите,
които са допуснати и които не са допуснати
до следващия етап. Събеседването се провежда не по-рано от седем работни дни след
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уведомяването за допускане до този етап. Събеседването включва защита на концепцията
и допълнителни въпроси.
(8) Въз основа на проведения конкурс и
получените оценки изпълнителният съвет
класира на първо и второ място кандидатите с най-високи оценки и изготвя протокол
за резултатите от конкурса. Решението се
обявява и всички кандидати, допуснати до
събеседване, се уведомяват писмено.
(9) Всеки участвал в проведения конкурс
кандидат, който не е к ласиран на първо
място, може да подаде в срок пет работни
дни от обявяване на решението възражение
до изпълнителния съвет, в което да посочи
мотивите за своето несъгласие с оценката.
Изпълнителният съвет се произнася в срок
пет работни дни, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.
Когато изпълнителният съвет приеме, че
възражението е основателно, конкурсната
процедура се прекратява и се насрочва нов
конкурс в двуседмичен срок.
(10) В срок двадесет работни дни от решението на изпълнителния съвет председателят
на изпълнителния съвет сключва договор за
управление с кандидата, класиран на първо
място. Ако в този срок кандидатът не се
яви за сключване на договора за управление, договор се сключва с класирания на
второ място кандидат. Ако и класираният
на второ място не се яви за сключване на
договора, изпълнителният съвет отразява
това в протокол и насрочва нов конкурс в
двуседмичен срок.
(11) Ако никой от явилите се кандидати
не се представи успешно, изпълнителният
съвет отразява това в протокол и насрочва
нов конкурс в двуседмичен срок.
Чл. 21. (1) Управителят:
1. представлява Фонда;
2. организира и ръководи оперативната
дейност на Фонда в съответствие с приетите
от изпълнителния съвет решения;
3. въз основа на решение на изпълнителния
съвет по чл. 13, т. 5 изготвя годишната оперативна програма и я представя за одобрение
на Изпълнителния съвет;
4. изготвя годишния отчет за дейността
на Фонда и го представя за одобрение на
изпълнителния съвет;
5. изготвя проекта на бюджет на Фонда и
го представя за одобрение на изпълнителния
съвет;
6. за всеки конкурс предлага на изпълнителния съвет проект на конкурсна документация, изготвен от работна група съгласно
чл. 37, ал. 4;
7. открива със заповед конкурсите на Фонда
въз основа на решенията на изпълнителния
съвет и годишната оперативна програма;
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8. сключва договорите за предоставяне на
средства от Фонда;
9. упражнява контрол по процедурите за
мониторинг и оценка на изпълнението на
финансираните проекти;
10. докладва на изпълнителния съвет за
ефективното управление и използване на научната инфраструктура, закупена по проекти,
финансирани от Фонда;
11. представя на изпълнителния съвет тримесечен доклад за изпълнение на решенията
на съвета и за изразходването на средствата
на Фонда;
12. изготвя ежегоден доклад за ефективността на публичните финанси, отделени
за научни изследвания, и го представя на
изпълнителния съвет и на министъра на образованието и науката;
13. решава всички останали административни въпроси, които не са от изключителната
компетентност на изпълнителния съвет или
на научно-експертните комисии.
(2) Управителят е работодател на служителите на Фонда.
(3) Управителят може да сключва договори
с национални или чуждестранни експерти за
подпомагане дейността на Фонда след съгласуване с изпълнителния съвет. Експертите
получават възнаграждение, определено от
изпълнителния съвет.
(4) В изпълнение на решенията на изпълнителния съвет управителят сключва договори
с национални, чуждестранни или международни организации за съвместни програми,
обмен на опит или други дейности, свързани
с изпълнението на целите на фонда.
Раздел V
Научно-експертни комисии
Чл. 22. (1) Научно-експертните комисии
осъществяват дейностите, определени в Закона за насърчаване на научните изследвания,
този правилник и решенията на изпълнителния съвет.
(2) Членовете на научно-експертните комисии са хабилитирани лица.
Чл. 23. (1) Членовете на научно-експертните
комисии се определят с решение на изпълнителния съвет в съответствие с правилата по
чл. 13, т. 7 и трябва да:
1. отговарят на минималните изисквания,
определени в приложението към чл. 7, ал. 2;
2. са ръководили поне един успешно завършил научен проект, финансиран от фонда
или със средства от Европейския съюз;
3. са заявили желание да участват в постоянна научно-експертна комисия за съответния
мандатен период или във временна научноекспертна комисия за съответния конкурс.
(2) За членовете на научно-експертните
комисии се прилагат изискванията по чл. 11,
ал. 5, т. 1 – 6.
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(3) Управителят сключва договори с членовете на научно-експертните комисии.
(4) Членове на временна научно-експертна
комисия не могат да участват самостоятелно
и/или като ръководители или членове на научни колективи, които кандидатстват с проекти,
за чието оценяване е определена комисията.
(5) Членове на постоянна научно-експертна
комисия не могат да кандидатстват или да
участват в проекти, финансирани от Фонда.
Ч л. 24. (1) Ч лен на нау ч но - експер т на
комисия се освобож дава предсрочно при
условията на чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 при
отсъствия от три последователни заседания
на комисията без уважителна причина, при
настъпване на някое от обстоятелствата по
чл. 11, ал. 5, т. 1 – 6, както и при нарушаване
изискванията на чл. 23, ал. 4 и 5.
(2) Решението за освобождаване се взема от
изпълнителния съвет по доклад на управителя
на Фонда. Изпълнителният съвет определя
нов член на научно-експертната комисия по
реда на чл. 23.
(3) Предложение за освобож даване по
чл. 12, ал. 1, т. 4 и 5 може да направи научна
организация или поне трима ръководители
на проекти.
Чл. 25. (1) Работата на научно-експертните
комисии се организира от председател, който:
1. ръководи заседанията и подписва протоколите с приетите решения;
2. внася за разглеждане от изпълнителния съвет докладите на научно-експертната
комисия;
3. представя за разглеждане от управителя
решения, становища, предложения или доклади на научно-експертната комисия.
(2) В отсъствие на председателя функциите
му се изпълняват от заместник-председател.
(3) Председателят и заместник-председателят се избират с тайно гласуване измежду
членовете на съответната научно-експертна
комисия. Избран е кандидат, получил повече
от половината от гласовете на всички членове
на научно-експертната комисия.
Чл. 26. (1) Заседанията на научно-експертните комисии са редовни, ако в тях участват
две трети от поименния състав. Нау чноекспертните комисии могат да провеждат и
неприсъствени заседания.
(2) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от поименния състав.
(3) За заседанието на научно-експертната
комисия се води протокол. Протоколът се
подписва от председателя и секретаря на
комисията, както и от всички членове на
научно-експертната комисия, включително
и с особено мнение.
(4) Протоколите по ал. 3 се съхраняват за
срок пет години след окончателното приключване на изпълнението на всички проекти от
съответния конкурс.
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Чл. 27. Научно-експертните комисии осъществяват дейността си по правила, приети
от изпълнителния съвет по предложение на
управителя на Фонда.
Чл. 28. Председателят и членовете на научно-експертни комисии получават възнаграждение в размер до 380 лв. на месец. Те имат
право на възнаграждение само за месеците,
през които са участвали в заседания.
Чл. 29. (1) Постоянните научно-експертни
комисии извършват текущ мониторинг, анализ
и оценка на изпълнението на финансираните
конкурсни проекти.
(2) Постоянните научно-експертни комисии
са в състав от 5 до 9 членове и имат мандат
от две години. Членовете на постоянните
научно-експертни комисии са с право на не
повече от два последователни мандата.
(3) Постоянна научно-експертна комисия
се създава за всяка от научните области по
чл. 6, ал. 2.
(4) За всеки проект постоянната научно-експертна комисия определя свой член
за отговорник за мониторинг и контрол на
изпълнението на проекта, както и за междинното и окончателното оценяване на проекта.
(5) Постоянните научно-експертни комисии
провеждат редовни заседания 6 пъти годишно
по график, утвърден от изпълнителния съвет. С решение на изпълнителния съвет или
управителя комисиите могат да провеждат
извънредни заседания.
Чл. 30. (1) Временните научно-експертни
комисии организират оценяването и извършват класирането на проектните предложения.
(2) Временните научно-експертни комисии
са в състав от 5 до 9 членове.
(3) Временните научно-експертни комисии
се избират не по-късно от две седмици преди
изтичане на срока за подаване на проектните
предложения за съответния конкурс и действат
до подписване на договорите за финансиране
на проекти за конкурса.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ФОНДА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 31. Дейността на Фонда се осъществява въз основа на утвърдени от министъра
на образованието и науката:
1. Дългосрочен план за работа и развитие
на Фонда за всеки програмен период на Европейския съюз;
2. годишна оперативна програма на Фонда.
Чл. 32. (1) Дългосрочният план за работа
и развитие на Фонда се основава на свързаните с насърчаването на научните изследвания национални стратегически и програмни
документи и програми на Европейския съюз
за съответния програмен период.
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(2) Управител ят на Фонда организира
разработването на проект на плана по ал. 1,
като отчита програмата на правителството,
документите и приоритетите по чл. 3, ал. 1 и
чл. 4, ал. 1 и становищата на научната общност.
(3) Проектът на Дългосрочен план за работа
и развитие на Фонда за програмния период
се одобрява от изпълнителния съвет, който
го предлага за утвърждаване от министъра
на образованието и науката.
(4) Фондът организира оценки за изпълнението на Дългосрочния план за работа и
развитие на Фонда най-малко на всеки три
години от програмния период.
(5) Въз основа на оценка по ал. 4 може да
бъде направена актуализация на Дългосрочния
план за работа и развитие на Фонда, която
се съгласува и приема по реда на ал. 2 и 3.
(6) До една година след приключване на
програмния период Фондът извършва последваща оценка за изпълнението на Дългосрочния
план за работа и развитие на Фонда.
(7) Утвърдените от министъра на образованието и науката Дългосрочен план за работа и
развитие на Фонда, неговата актуализация и
оценката за неговото изпълнение се публикуват
на интернет страниците на Министерството
на образованието и науката и на Фонда.
Чл. 33. В срок до 31 януари всяка година по
предложение на управителя на Фонда изпълнителният съвет приема проекти за годишна
оперативна програма и за бюджет на Фонда
за следващата година, които се представят
на министъра на образованието и науката.
Чл. 34. (1) До 1 март изпълнителният съвет
на Фонда по предложение на управителя приема годишна оперативна програма на Фонда
и индикативното разпределение на средства
по бюджета на Фонда за годината.
(2) Годишната оперативна програма за
дейността на Фонда се изготвя в съответствие
с програмата в приетия от Министерския
съвет годишен доклад по чл. 7 от Закона за
насърчаване на научните изследвания и с
Дългосрочния план за работа и развитие на
Фонда за програмния период.
(3) Год и ш н а т а о п е р а т и в н а п р о г р а м а
включва:
1. новите конкурси, които ще бъдат открити
през годината, за всеки от които се посочва:
а) вид и наименование на конкурса;
б) допустими участници;
в) характер и съдържание на предвидените
мерки за подпомагане и приложимият към тях
режим на държавните помощи, ако попадат
в обхвата на Рамката за държавна помощ за
научни изследвания, развитие и иновации;
г) индикативна сума за финансиране на
конкурса според одобрения бюджет на Фонда;
д) критерии за оценка;
е) срок за откриване на конкурса;
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ж) максимален срок за изпълнение на
проектите;
з) целеви индикатори за резултатите от
финансираните проекти;
2. конкурсите от предходни години, за които проектите са текущи – за всеки конкурс
се посочва:
а) етап от реализацията на проектите;
б) размер на договореното финансиране
по одобрените проекти за годината;
в) мониторинг на изпълнението на проектите и степен на изпълнение на индикаторите
за резултатите от финансираните проекти;
3. предвидените разходи за оценяване на
проектите за новите конкурси и за междинно и окончателно отчитане на проектите
от предишни години в размер не повече от
седем процента от средствата, предвидени за
финансиране на проекти;
4. показателите за от читане и оценка
на изпълнението на годишната оперативна
програма;
5. разходите за издръжка на Фонда.
(4) По указание на министъра на образованието и науката в годишната оперативна
програма се включват и конкурси за проекти
по програми за двустранно сътрудничество
или други научноизследователски проекти,
свързани с международни споразумения, договори или програми.
(5) Утвърдената годишна оператива програма се публикува на интернет страницата
на фонда.
(6) При необходимост годишната оперативна програма се актуализира по реда, предвиден
за нейното приемане.
Чл. 35. (1) Фондът организира и провежда
следните видове конкурси за финансиране на
проекти за научни изследвания:
1. тематични конкурси по научните области,
определени в чл. 6, ал. 2 или по приоритетните
направления на Националната стратегия за
научни изследвания; проектите са с продължителност до три години;
2. конкурси „Идеи“ за проекти, насочени
към разработване на нови идеи или концепции
от водещи изследователи с обособени около
тях научни колективи с доказани върхови
постижения; проектите са с продължителност
до пет години и се оценяват и класират по
научните области, определени в чл. 6, ал. 2;
3. конкурси „Млади учени“, стимулиращи
научното развитие на млади учени или постдокторанти; проектите са с продължителност
до две години и се оценяват и класират по
групите научни области по чл. 6, ал. 2;
4. национални научноизследователски програми, определени от Министерския съвет, за
важни области от икономиката, обществото
и населението.
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(2) За тематичните конкурси се отделят
не по-малко от половината от средствата,
предвидени за нови научни проекти за съответната година. Средствата за всеки конкурс
се разпределят от изпълнителния съвет по
съответните направления или научни области
на конкурса.
(3) За конкурсите се избират временни
научно-експертни комисии за всяко включено в конкурса тематично направление или
научна област.
(4) Когато тематичен конкурс и конкурсите
„Идеи“ и/или „Млади учени“ са обявени по
еднакви научни области, за всяка научна област
се определя една временна научно-експертна
комисия, обща за различните видове конкурси.
(5) За оценяване и класиране на проектите
по конкурс за Национална научноизследователска програма се избира една временна
научно-експертна комисия.
Чл. 36. (1) Фондът организира конкурси
за проекти по програми за двустранно сътрудничество или други проекти, свързани
с международни споразумения и договори.
(2) В изпълнение на решения на Министерския съвет, на министъра на образованието
и науката, на други държавни органи или на
изпълнителния съвет Фондът може да организира и провежда и други конкурси, когато
това е предвидено в годишната оперативна
програма на Фонда.
(3) За конкурси по ал. 1 – 2 се създава по
една временна научно-експертна комисия за
всеки конкурс, включваща учени от различните научни области.
Раздел II
Общи условия за организиране на конкурси
Чл. 37. (1) Изпълнителният съвет взема решение за провеждане на конкурсна процедура,
с което одобрява конкурсната документация,
съдържаща:
1. покана към кандидатите за участие в
конкурса;
2. насоки и методика за оценка за кандидатстване в конкурса;
3. образци на документите за кандидатстване.
(2) Въз основа на решението по ал. 1 и в
срока, определен с решението на изпълнителния съвет, управителят издава заповед за
откриване на конкурсната процедура, която
съдържа:
1. наименование на конкурса;
2. общ размер на финансовите средства,
които ще бъдат предоставени за научни изследвания по конкурса;
3. срок за подаване на документите;
4. размер на минималното и максималното
финансиране на отделни проекти;
5. критерии за допустимост на кандидатите
и дейностите;
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6. режим на държавна помощ, по която се
отпуска финансирането;
7. критерии и показатели за оценка;
8. допълнителни изисквания към кандидатите и техните проекти, когато има такива.
(3) Конкурсната документация се публикува
на интернет страницата на Фонда не по-късно
от 45 дни преди крайния срок за подаване на
документите за участие в конкурса.
(4) Конкурсната документация по ал. 1
се подготвя от работна група, определена с
решение на изпълнителния съвет не по-късно
от три месеца преди предвидения в годишната
оперативна програма срок за обявяване на
конкурса. Работната група включва членове
на съвета, управителя и служители на Фонда.
Работната група може да включва и външни
експерти по реда на чл. 21, ал. 3. Документацията се съгласува с министъра на финансите,
ако това се изисква за съответната процедура.
Чл. 38. (1) Поканата към кандидатите за
участие в конкурса съдържа:
1. наименование и вид на конкурса;
2. приоритети за определените тематични
направления или научни области, ако има
такива;
3. общ размер на финансовите средства
и процентното разпределение на средствата
по тематичните направления или научните
области;
4. размер на минималното и максималното
финансиране на отделен проект;
5. минимален процент на съфинансиране
от кандидатите, ако такъв се предвижда;
6. допустимата продължителност на проектите;
7. специални изисквания към кандидатите
и проектите, когато има такива;
8. срок и начин за подаване на документите
за участие в конкурса.
(2) Поканата по ал. 1 се публикува в централен ежедневник и на интернет страниците
на Министерството на образованието и науката и на Фонда.
Чл. 39. (1) Насоките и методиката за оценка за кандидатстване в конкурса определят
най-малко:
1. целите на конкурса, включително и
приоритети, ако има такива;
2. финансовите условия:
3. условията за допустимост;
4. общите правила за изпълнение на проектите и контрола върху разходването на
средствата;
5. указанията към кандидатите за начина
на кандидатстване и срока за подаване на
документите за участие в конкурса;
6. етапите и начина за оценяване;
7. методиката за оценка и класиране на
проектите;
8. образеца на договора за финансиране.
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(2) Изпълнителният съвет може да включи в условията на конкурса допълнителни
изисквания, съответстващи на спецификата
на конкурса, свързани с научната компетентност на колектива в областта на планираните
изследвания и ресурсите за научна дейност
на базовата организация.
(3) След публикуването им Насоките за
кандидатстване могат да се изменят само за
отстраняване на допусната явна фактическа
или техническа грешка.
Чл. 40. Образците на документите за кандидатстване включват:
1. образец на проектното предложение;
2. образец на финансовия план;
3. образци на други документи съгласно
Насоките за кандидатстване.
Чл. 41. (1) Проектното предложение по
чл. 40, ал. 1 вк лючва административно и
научно описание на проекта.
(2) Административното описание на проекта се изготвя на български и английски
език и включва:
1. наименование на конкурса;
2. основна научна област или тематично
направление, в което проектът кандидатства,
и до две допълнителни научни области или
направления при интердисциплинарни проекти, както и приоритети, ако има такива;
3. заглавие и резюме на проекта;
4. вид на планираните изследвания, определени съгласно чл. 4, ал. 3; когато проектът
обхваща различни видове изследвания, това
се описва в проектното предложение;
5. базова организация и партньори, ако
има такива;
6. име и адрес на ръководителя на научния
колектив;
7. списък на членовете на научния колектив;
8. искана сума за изпълнение на проекта
и разпределение между базова организация
и партньори, ако има такива.
(3) Нау чното описание на п роек та се
изготвя на български и на английски език
и включва детайлно описание на проекта в
съответствие с Насоките за кандидатстване
и финансов план.
(4) Проектното предложение може да бъде
представено само на български език, когато
такава възможност е предвидена в Насоките
за кандидатстване в конкурса.
Чл. 42. (1) Финансовият план на проекта
по чл. 40, ал. 2 включва:
1. преки допустими разходи, в т.ч. за:
а) персонал;
б) командировки;
в) дълготрайни материални и нематериални
активи, включително апаратура;
г) външни услуги, пряко свързани с изпълнението на проекта;
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д) материали, консумативи и други допустими разходи, пряко свързани с изпълнението
на проекта;
2. непреки допустими разходи – разходи за
обслужване на проекта от базовата организация и партньорските организации, участващи
в проекта;
3. разходи за одит на проекта.
(2) Към финансовия план се представя
финансова обосновка на исканите средства
по видове разходи за всеки от етапите на
проекта, ако такива са предвидени.
(3) В насоките за кандидатстване в конкурса
се определят допустимите разходи по ал. 1.
Могат да бъдат определени ограничения за
отделните групи разходи, както и други групи
допустими разходи, при спазване разпоредбите
на приложимото законодателство.
(4) Когато конкурсната процедура попада в
приложното поле на член 107, параграф 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз,
но е съвместима с вътрешния пазар, видовете
разходи във финансовия план и правилата за
тяхното изразходване се определят в Насоките
за кандидатстване съобразно изискванията на
съответния режим за държавна помощ.
Чл. 43. (1) Разходи, направени преди подписване на договор за финансиране на проекта,
са недопустими.
(2) Разходи, направени в периода между
етапите на проекта, ако има такива, са допустими и се отчитат при отчитане на следващия
етап на проекта.
Раздел III
Условия за участие, изисквания към канди
датите и проектните предложения
Чл. 44. (1) В конкурсите на Фонда могат
да участват учени или колективи от учени
от установени в България научни организации – юридически лица, които извършват
научни изследвания в съответствие с действащото законодателство.
(2) Когато в научния колектив се включват
учени от две или повече научни организации,
в научното описание на проекта се отбелязват
дейностите, които ще бъдат осъществени от
учените от всяка от научните организации.
(3) В случаите по ал. 2 се представя споразумение за партньорство, с което се определя базовата научна организация, която
представя проектно предложение пред Фонда,
разпределението на дейностите и задачите
между партньорите, както и предварително
финансово разпределение на средствата по
проекта между партньорите по етапи. Съответните суми се описват при обосновката на
финансовия план.
(4) Споразумението за партньорство по ал. 3
се подписва от ръководителите на организациите партньори и ръководителя на научния
колектив. Споразумението се представя като
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приложение към проектното предложение на
български и на английски език, с изключение
на случаите по чл. 41, ал. 4, които се представят само на български език.
(5) Когато конкурсната процедура попада в
приложното поле на член 107, параграф 1 на
Договора за функциониране на Европейския
съюз, но е съвместима с вътрешния пазар,
в Насоките за кандидатстване се определят
условията за допустимост и недопустимост
на кандидатите съобразно изискванията на
съответния режим за държавна помощ.
Чл. 45. (1) Членове на научни колективи
могат да бъдат учени, притежаващи доказана
научна компетентност, квалификация и опит,
съответстващи на целите на проекта, както
и млади учени, докторанти, постдокторанти
и студенти.
(2) Членовете на научни колективи, притежаващи образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките“,
трябва да бъдат включени в базата данни по
чл. 6, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1.
(3) В научните колективи могат да участват
и учени от установени в чужбина научни организации. Финансовите средства за тяхното
участие включват само разходи за командировки до базовата или партньорските организации, свързани с изпълнението на проекта.
Чл. 46. (1) Ръководител на научния колектив може да бъде учен, който притежава
образователната и научна степен „доктор“ или
научната степен „доктор на науките“, както и
доказана научна компетентност, квалификация
и опит, съответстващи на целите на проекта.
За всеки конкурс изпълнителният съвет може
да определи допълнителни изисквания към
ръководителите на научни колективи.
(2) Ръководителят на научния колектив
го представлява пред Фонда, пред базовата
организация и пред партньорите.
(3) Един учен може да ръководи едновременно не повече от два проекта, финансирани
въз основа на конкурси по чл. 35.
(4) При определянето на броя проекти по
ал. 3 се отчитат само проектите, за които не
е предаден окончателен отчет към датата на
подаване на проектното предложение.
(5) Обстоятелствата по ал. 3 се удостоверяват с декларация от ръководителя на
научния колектив.
Чл. 47. (1) Проекти с продължителност до
две години се изпълняват на един етап и се
отчитат само с окончателен отчет.
(2) Проекти с продължителност от три или
четири години се изпълняват на два равни по
продължителност етапа, като продължаването
на проекта за втория етап зависи от оценката
на междинния отчет.
(3) Проекти с продължителност над четири
години се изпълняват на три равни по продължителност етапа, като продължаването
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на проекта за втория и третия етап зависи
от оценката на междинните отчети.
Чл. 48. (1) Дейност и те по п роек та се
групират на работни пакети. Работните пакети, които включват изпълнение на научноизследователски дейности, задължително
предвиждат достигане до един или няколко
научни резултата.
(2) Очакваните резултати на проектите
трябва да са ясни, измерими и проверими при
тяхното междинно и крайно отчитане съгласно
Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана
от висшите училища и научните организации,
както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 2015 г.). Те трябва
задължително да предвиждат за всеки етап от
проекта приети или изпратени за печат научни
публикации в списание с импакт фактор/ранг
или заявка за патент или изградена апаратура
с уникални характеристики, а за проекти в
областта на обществените и хуманитарните
науки – публикация в реферирано и индексирано списание или рецензирана студия или
част от монография.
(3) Когато към датата на подаване на
проектното предложение членове на научния
колектив участват или са участвали през
предходните пет години в проекти, финансирани от Фонда, в проектното предложение
задължително се посочват номерата, темите
и получените оценки за изпълнението на
тези проекти.
(4) В проектното предложение ръководителят на научния колектив може да посочи
до двама учени от страната или чужбина,
които да не бъдат включени като оценители
на проекта. При определяне на независимите
оценители съответната временна научно-експертна комисия се съобразява с искането на
ръководителя на научния колектив.
Чл. 49. Проектните предложения се подават от името на ръководителя на научния
колектив:
1. в електронен формат;
2. на хартиен носител в деловодството на
Фонда.
Чл. 50. (1) Кандидатите могат да поискат
разяснения от Фонда по конкурсната документация до 10 дни преди изтичането на срока за
подаване на проектните предложения.
(2) Постъпилите въпроси и отговорите
се публикуват на интернет страницата на
Фонда не по-късно от 5 дни от получаване
на искането. В разясненията не се посочва
информация за лицата, които са ги поискали.
Раздел IV
Допускане, оценяване и класиране на
проектите
Чл. 51. (1) Съответната временна научноекспертна комисия със съдействието на служи-
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тели на Фонда проверява постъпилите проектни
предложения за административно съответствие
и допустимост по следните критерии:
1. на личие на проек т но предложение,
включващо административно и научно описание на проекта, както и всички приложения,
определени в Насоките за кандидатстване в
конкурса;
2. съответствие на проектното предложение с изискванията, определени в Насоките
за кандидатстване в конкурса;
3. определянето на проектното предложение
като излизащо извън обхвата на рамката за
държавни помощи или съответствие на проектното предложение с режима за държавните
помощи за съответния конкурс по методика,
определена в Насоките за кандидатстване.
(2) След приключване на проверката по
ал. 1 управителят на Фонда уведомява ръководителите на научни колективи, чиито
проектни предложения не отговарят на едно
или повече от изискванията, определени в Насоките за кандидатстване. Несъответствията
могат да бъдат отстранени в срок до 7 дни
след уведомяването. Ако несъответствията
бъдат отстранени, проектното предложение
се допуска до следващия етап на оценката.
(3) След изтичане на срока за отстраняване на несъответствията по ал. 2 временната
научно-експертна комисия изготвя списък на
проектните предложения, които не са допуснати до научно оценяване, който се публикува
на интернет страницата на Фонда.
Чл. 52. (1) Организирането на оценяването и класирането на постъпилите проектни
предложения се извършват от временната
научно-експертна комисия.
(2) При ин тердисц ип линарни п роек т и
предложението се разглежда от временната
научно-експертна комисия по основната научна област или тематично направление на
проекта, заявена в проектното предложение.
Ч л. 53. Оцен ява нет о на п роек т и т е се
извършва съгласно методиката за оценка и
класиране на проектите, определена в Насоките за кандидатстване в конкурса, и включва
следните етапи:
1. научно оценяване на проектните предложения, оценка на капацитета на екипа и
плана за изпълнение на проекта, както и
оценка на въздействието на резултатите от
изпълнението на проекта върху обществото;
2. формиране на комплексна оценка на
проектните предложени я и к ласиране на
проектните предложения с оценка, по-висока
от минималната.
Чл. 54. (1) Оценяването на проектните
предложения се извършва от независими
оценители, които са включени в базата данни
по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната година.
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(2) Един независим оценител може да оценява не повече от пет проектни предложения
в рамките на един конкурс.
(3) Оценяването на проектните предложения от тематични направления или научни
области в случаите по чл. 41, ал. 4 може да
се извърши и само от национални независими
оценители.
Чл. 55. (1) Независим оценител не може
да оценява проекти в дадено тематично направление или научна област на конкурс,
когато участва като ръководител или член на
научен колектив на проектно предложение в
същото тематично направление или научна
област на конкурса.
(2) Независим оценител не може да оценява проект:
1. на организация, в която работи по основен трудов договор, или на организацията,
която го е наела по трудово правоотношение
и/или по граждански договор през последните
три години;
2. когато е съпруг или съпруга или е във
фактическо съжителство или е роднина по
права линия без ограничения, по съребрена
линия до четвърта степен включително или
по сватовство до четвърта степен включително на ръководителя или на член на научния
колектив на проекта;
3. когато има съвместни научни публикации
през последните пет години с ръководителя
или с член на научния колектив на проекта.
(3) Членовете на изпълнителния съвет, на
постоянните или на временните научно-експертни комисии не могат да бъдат оценители
на проектни предложения по време на мандата
си. Членовете на временните научно-експертни
комисии могат да участват със съвещателен
глас в заседанията на оценителите за постигане
на консенсус в крайната оценка на проекти
в случаите по чл. 58, т. 3.
Чл. 56. (1) След публикуване на списъка с
проектните предложения по чл. 51, ал. 3 оценителите по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната
научна област или тематично направление
получават достъп до административното описание на проектните предложения, допуснати
до оценяване. Достъп до административното
описание на интердисциплинарните проекти
получават оценителите по всички научни
области, заявени в проектно предложение.
(2) След получаването на достъп до информацията по ал. 1 оценителите:
1. посочват проектите, за оценяването на
които притежават:
а) специфична компетентност по проблематиката на проекта;
б) обща компетентност в съответната научна област;
2. декларират липса на обстоятелствата за
посочените проекти съгласно чл. 55, ал. 1 и 2.
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(3) При установяване на невярно съдържание на декларацията по ал. 2, т. 2 оценителят
губи право да оценява проектни предложения завинаги, както и да участва в проекти,
финансирани от Фонда, за срок пет години.
(4) Обстоятелството по ал. 3 се установява
с решение на изпълнителния съвет, което се
съобщава на оценителя и се публикува на
интернет страницата на Фонда.
(5) Въз основа на определената компетентност по ал. 2, т. 1 съответната временна научно-експертна комисия определя чрез жребий:
1. трима независими оценители, притежаващи специфична компетентност по проблематика на проекта – за проектни предложения
в конкурси с максимална обща сума на един
проект над 400 хил. лв.;
2. двама независими оценители, притежаващи специфична компетентност по проблематика на проекта – за проектни предложения
в конкурси с максимална обща сума на един
проект под 400 хил. лв.
(6) Проектни предложения в конкурс „Идеи“
се оценяват от поне един чуждестранен независим оценител с изключение на случаите
по чл. 41, ал. 4.
(7) Ако за проектно предложение броят
на определените оценители със специфична
компетентност е по-малък от шест по ал. 5,
т. 1 или от четири по ал. 5, т. 2, в жребия
се включват и оценителите, заявили обща
компетентност.
(8) Ако по реда на ал. 5 или 7 не могат да
бъдат определени оценители, те се определят
от временната научно-експертна комисия от
базата данни по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната
научна област. Определените оценители се
уведомяват писмено и при съгласие от тяхна
страна декларират липса на обстоятелства за
посочените проектни предложения съгласно
чл. 55, ал. 1 и 2.
(9) Проектни предложения за съфинансиране на проекти по международни програми,
включващи независимо научно оценяване на
проекта от европейска или международна
организация, не се оценяват научно от оценители, а се приема положителната оценка
на оценяващата организация.
(10) Проектни предложения по конкурси
с максимална сума за финансиране на проект, по-малка от десет хил. лв., могат да се
оценяват от един оценител.
Чл. 57. (1) За всяко проектно предложение
съответната временна научно-експертна комисия определя докладчик – член на комисията, който след решението на временната
научно-експертна комисия по чл. 56, ал. 5, 7
или 8 уведомява определените независими
оценители и им изпраща:
1. насоките за кандидатстване в конкурса
по чл. 39, ал. 1;
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2. подаденото проектно предложение в
електронен формат;
3. връзка към информацията в базите
данни на Фонда за ръководителя и членовете
на научния колектив на проекта и техните
текущи проекти или проекти, завършили през
последните три години.
(2) Определените независими оценители
са анонимни за всички лица с изключение
на членовете и секретаря на съответната временна научно-експертна комисия, както и на
другите оценители на проектното предложение
в случаите по чл. 58, т. 3.
(3) В срок, определен в Насоките за кандидатстване, всеки независим оценител изготвя
в електронен формат оценка на съответното
проектно предложение, която съдържа:
1. преценка за допустимостта на предвидените дейности и разходи и за типа на
предвидените научни изследвания;
2. оценка на проектното предложение по
точкова система съгласно критериите за научна
оценка на проектните предложения и мотиви
за определените точки по всеки критерий;
3. препоръки за промени в работната програма и/или финансовия план на проекта, ако
прецени, че такива са необходими.
Чл. 58. След постъпване на оценките съответната временна научно-експертна комисия
ги разглежда поотделно за всяко проектно
предложение, като:
1. установява съответствието на определените точки с мотивите по всеки критерий и с
методиката за оценка на проектите и сравнява
оценките на оценителите;
2. при наличие на съответствие и при разлика между числовите оценки на оценителите,
по-малка от определена в методиката стойност, формира комплексна числова оценка на
проекта като средноаритметично от оценките
на оценителите;
3. при липса на съответствие по т. 1 за
някоя от оценките или при разлика в индивидуалните оценки повече от определената в
методиката стойност организира обсъждане
между оценителите, модерирано от докладчика за съответното проектно предложение от
временната научно-експертна комисия; при
обсъждането оценителите заедно определят
текста на мотивите и оценката по всеки
критерий и приемат комплексната числова
оценка за проектното предложение.
Чл. 59. (1) След извършване на оценяването
по чл. 57 и 58 временните научно-експертни
комисии:
1. извършват класиране на проектните
предложения в низходящ ред на комплексната
числова оценка;
2. изготвят списък на проектните предложения за финансиране в рамките на предварително определените средства.
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(2) Не се класират проектни предложения,
получили по-малък брой точки от минималния праг, определен в Насоките за кандидатстване за конкурса.
(3) Ако независими оценители са предложили промени във финансовия план на проект, съответната временна научно-експертна
комисия разглежда аргументацията за тях и
ги отчита напълно или частично при предложението си за финансиране.
(4) А ко след изготвяне на списъка на
проектните предложения за финансиране по
ал. 1, т. 2 останат проектни предложения,
които са оценени по-високо от минималния
праг, но не са предложени за финансиране
поради изчерпване на предвидените средства
за съответното тематично направление или
научна област, тези проектни предложения
се включват в списък с резервни проектни
предложения.
(5) За извършените дейности по организацията на оценяването и класирането на
проек тните предложени я временната научно-експертна комисия изготвя доклад до
изпълнителния съвет, към който прилага
решенията по ал. 1.
(6) Член на временна научно-експертна
комисия може да изрази особено мнение в
писмен вид, което се представя в тридневен
срок след заседанието на комисията, на което е
прието класирането на проектите за конкурса,
като то става неразделна част от решението.
Чл. 60. (1) След постъпване на доклада
на съответната временна научно-експертна
комиси я изпълнителни ят съвет одобрява
класирането, списъка на проектите за финансиране и списък на резервните проекти.
(2) Решението на изпълнителния съвет
се публикува на интернет страницата на
Фонда. Към решението се прилага списък
на класираните проекти, съдържащ следната
информация:
1. заглавие на проекта;
2. базова организация и партньорски организации, ако има такива;
3. ръководител на научния колектив;
4. комплексната числена оценка на проекта.
(3) За одобрените за финансиране проекти
се публикува и общият размер на отпуснатото
финансиране, резюме на проекта и списъкът
на членовете на научния колектив.
(4) Ако проектните предложения, които са
оценени по-високо от минималния праг, не са
достатъчни за изразходване на предвидените
средства за определено тематично направление
или научна област, останалата сума се разпределя от изпълнителния съвет за финансиране
на резервни проектни предложения от други
тематични направления или научни области
на същия конкурс.
(5) Решението по ал. 1 се взема не по-късно от 15 седмици след изтичане на срока за
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подаване на проектни предложения с изключение на тези по процедурата по чл. 62, за
които решението се взема не по-късно от 18
седмици след изтичане на срока за подаване
на проектни предложения. Периодите от 1 до
31 август и от 23 декември до 3 януари не се
включват в тези срокове.
Чл. 61. До десет работни дни след приемане на решението по чл. 60, ал. 1 управителят
изпраща на ръководителите на научните колективи получените научни оценки, мотивите
към тях и комплексната числова оценка на
представеното от тях проектно предложение.
Чл. 62. (1) По решение на изпълнителния
съвет оценяването на проектни предложения
по конкурси с минимална сума на проекта над
определена от изпълнителния съвет стойност
може да включва два етапа:
1. оценяване от независими оценители;
2. защита на проектните предложения,
преминали първия етап.
(2) Оценяването по ал. 1, т. 1 се извършва при условията и реда на чл. 51 – 59, като
оценителите могат да правят препоръки за
промяна в работната програма и/или финансовия план на проекта. Проектите се оценяват
само от чуждестранни независими оценители
с изключение на случаите по чл. 41, ал. 4.
(3) Защитата на проектни предложения по
ал. 1, т. 2 се извършва за проекти, получили
оценка от първия етап над определения в
Насоките за кандидатстване в конкурса минимален праг. Въз основа на препоръките на
независимите оценители научните колективи,
допуснати до втория етап на оценяването,
могат да правят промени в подаденото проектно предложение.
(4) Защитата на проектните предложения
включва представяне на проекта от ръководителя на научния колектив пред съответната
временна научно-експертна комисия, отговори
на въпроси и на препоръките на независимите
оценители.
(5) За защитата на проектните предложения
се води протокол и аудиозапис, въз основа
на които независимите оценители определят
оценката си за втория етап от оценяването.
(6) Проектите се класират въз основа на
средната стойност на оценката от първия и
втория етап на оценяването.
(7) Одобрението на проектите за финансиране се осъществява по реда на чл. 60.
Чл. 63. (1) Независимите оценители и супер
оценителите получават възнаграждение въз
основа на сключен договор с Фонда. Размерът
на възнаграждението за оценен проект зависи
от типа на конкурса и се определя ежегодно
от изпълнителния съвет, като не може да
бъде по-малък от 50 лв. и по-голям от 300 лв.
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(2) Възнаграждението не се изплаща, ако
по вина на независимия оценител оценката
не е предадена в предвидения в Насоките за
кандидатстване срок.
(3) Оценяването на проектните предложения и междинното и окончателното оценяване
на финансирани проекти са неразделна част
от научните изследвания. Дейността на независимите оценители е специфична научноизследователска дейност, свързана с определяне
на характеристиките на проектите и може да
включва препоръки за подобряване качеството
на научните изследвания.
Раздел V
Договор за финансиране
Чл. 64. (1) За одобрените проекти управителят сключва договор за предоставяне на
финансиране, който задължително съдържа:
1. страни по договора:
а) Фонд „Научни изследвания“;
б) изпълнители по договора – базова организация и ръководител на научния колектив;
2. предмет на договора, включващ входящ
номер и наименование на проекта;
3. период за изпълнение;
4. финансови ангажименти по договора;
5. работна програма;
6. партньорите по проекта, ако има такива;
7. списък на научния колектив.
(2) Проектното предложение е неразделна
част от договора. Оригиналът на проектното
предложение се прилага към екземпляра на
договора, съхраняван във Фонда.
(3) В договора се определя редът за възстановяване на недължимо платени и надплатени
суми, както и на неправомерно получените
или неправомерно усвоените средства.
(4) Когато конкурсната процедура попада в
приложното поле на член 107, параграф 1 на
Договора за функциониране на Европейския
съюз, но е съвместима с вътрешния пазар,
договорът включва съответните изисквания
на приложимото законодателство, които гарантират спазването на условията на режима
за държавни помощи за съответния проект.
Чл. 65. В случаите, когато средства за
финансиране на проекти и дейности се предоставят от други организации, условията и
редът за финансиране се определят съгласувано
с финансиращата организация при спазване
на разпоредбите на Закона за насърчаване
на научните изследвания и този правилник.
Чл. 66. (1) В срок до десет работни дни
от решението на изпълнителния съвет за
определяне на съответния проект за финансиране управителят на Фонда отправя покана до ръководителя на научния колектив
за сключване на договор за финансиране на
проекта. Ръководителят на научния колектив
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уведомява останалите изпълнители по чл. 64,
ал. 1, т. 1 за датата и мястото на сключване
на договора.
(2) Договорът се сключва не по-късно от две
седмици след поканата по ал. 1. Подписването
му може да се отложи с не повече от един
месец по мотивирано искане на ръководителя
на научния колектив.
(3) Договорът се сключва за цялата сума
по проекта, предвидена в решението на изпълнителния съвет, и за целия период за
неговото изпълнение.
(4) В случай че съответната временна научно-експертна комисия е предвидила промени
в работната програма или финансовия план,
отчитайки забележки на независимите оценители, ръководителят на научния колектив се
запознава с тях предварително и тези промени
се отразяват в договора.
(5) Преди подписването на договора членът
на временната научно-експертна комисия,
който е определен за докладчик за проектното предложение при неговото оценяване,
и секретарят на комисията:
1. удостоверяват съответствието на договора с подаденото проектно предложение по
отношение на неговото съдържание съгласно
чл. 64, ал. 1 и с промените по ал. 4;
2. извършват к ръстосана п роверка на
дейностите, предвидени в проекта с оглед
избягване на двойно финансиране на дейности
по методика, приета от изпълнителния съвет.
Чл. 67. Ако ръководител на научен колектив
или на базова организация, чийто проект е
одобрен за финансиране, откажат сключването на договор, след изтичане на срока по
чл. 66, ал. 2 управителят отправя покана до
следващия от списъка с резервните проекти.
Чл. 68. (1) Средствата за изпълнение на
проекта се предоставят при условия и по ред,
определени в договора за неговото изпълнение.
(2) До двадесет работни дни след подписване на договора Фондът превежда авансово
предвидените суми за първия етап от изпълнението на проекта.
Чл. 69. Финансовите средства по проекта се
изразходват законосъобразно и целесъобразно
съгласно предвидените във финансовия план
групи разходи.
Чл. 70. При публикуване на научни резултати, получени във връзка с изпълнението на
проекти, финансирани от Фонда, в научни
публикации, заявки за патенти, представяния
на научни прояви и други форми на представяне на резултатите членовете на научния
колектив отбелязват, че съответният резултат
е постигнат по проект, финансиран от Фонда,
и ако условията на изданието позволяват,
посочват номера на договора.
Чл. 71. (1) Всяко изменение на договора
за финансиране е предмет на допълнително
писмено споразумение, освен когато в този
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правилник не е предвидено друго. Допълнителното споразумение се подписва от управителя
след решение на изпълнителния съвет.
(2) Допълнително споразумение не може
да има за цел или за последица промяна на
договора, която може да постави под съмнение
решението за финансиране на проекта или
да доведе до неравностойно отношение към
кандидатите, както и до увеличаване размера
на одобреното финансиране.
(3) Искания за изменение се изпращат от
изпълнителя до управителя на Фонда не покъсно от един месец преди крайната дата за
изпълнение на проекта или на съответния етап.
Чл. 72. (1) При изпълнението на проекта
ръководителят на научния колектив може
да п рави промени във финансови я п лан
чрез прехвърляне между различните групи
допустими преки разходи, при условие че
преразпределението не надвишава 15 процента
от общия размер на допустимите преки разходи за съответния етап на проекта. В този
случай ръководителят на научния колектив
писмено уведомява ръководителя на базовата
организация и партньорите, ако има такива,
и управителя на Фонда. Уведомлението се
прилага към съответния финансов отчет, без
да се подписва допълнително споразумение
към договора за финансиране. Това преразпределение следва да се подаде в отчета за
етапа, за който е направено.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и при прехвърляне на средства за следващ етап на проекта
или за използване на средства в периода до
получаване на финансирането за следващия
етап при наличие на неизразходвани средства
от отчитания етап. В тези случаи финансовите
средства се отчитат във финансовия отчет за
следващия етап. При незадоволителна оценка
на проекта за отчитания етап всички средства, изразходвани по реда на тази алинея,
се възстановяват на Фонда.
(3) В случай че са необходими промени във
финансовия план, предвиждащи преразпределение, надвишаващо 15 процента, но не повече
от 25 процента от допустимите преки разходи
по проекта за определен етап, промените се
осъществяват по реда на чл. 71.
(4) При промените по ал. 1, 2 или 3 не
могат да се нарушават ограниченията върху
изразходване на финансовите средства, посочени в този правилник или в Насоките за
кандидатстване в конкурса. Промените не
могат да са свързани или да водят до преразпределение на средства между партньорите,
ако има такива.
Чл. 73. (1) Не се допускат промени в работната програма на проекта, които засягат
повече от 25 процента от планираните дейности
и/или очакваните резултати, или промени,
които водят до промяна на вида на изследванията съгласно чл. 4, ал. 3.
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(2) Промени, засягащи по-малко от 15
процента от планираните дейности и/или
очакваните резултати за съответния етап от
проекта, могат да се извършат след писмено
мотивирано уведомление от ръководителя на
научния колектив до управителя на Фонда.
В този случай не се подписва допълнително
споразумение към договора за финансиране.
(3) Промени, засягащи повече от 15 процента, но не повече от 25 процента от планираните
дейности и/или очакваните резултати, могат
да се извършат по реда на чл. 71.
Чл. 74. (1) Промени в състава на научния
колектив на проекта се допускат по изключение в интерес на изпълнението му и могат да
бъдат направени въз основа на мотивирано
предложение на ръководителя и/или на научния колектив, утвърдено от ръководителя на
базовата организация, и на партньорите, ако
има такива. Към предложението се прилага
писмено съгласие на напускащите и/или на
новите членове на колектива. Членове на
изпълнителния съвет, взел решение за финансиране на проекта, на временната научно-експертна комисия, оценявала проектни
предложения по съответния конкурс, или
оценители по тематичното направление или
научната област на конкурса не могат да бъдат
предлагани за нови членове на колектива.
(2) В случай че ръководител на научен
колектив е престанал да отговаря на предварително обявените изисквания за съответната
позиция или не е в състояние да изпълнява
своите задължения по проекта, ръководителят на базовата организация съвместно с
партньорите, ако има такива, и останалите
членове на научния колектив, притежаващи
образователна и научна степен „доктор“, вземат
решение, с което предлагат неговата замяна
с учен, притежаващ еквивалентни или по-високи квалификация, умения и опит. Ученият,
предложен за нов ръководител, трябва да е
бил член на научния колектив при подаване
на проектното предложение и да отговаря на
условията за ръководител на проект.
(3) Решение по предложението по ал. 1 се
взема от изпълнителния съвет след съгласуване
със съответната постоянна научно-експертна
комисия, като не се подписва допълнително
споразумение. Замяна на ръководител на
научен колектив по ал. 2 се осъществява с
решение на изпълнителния съвет и сключване
на допълнително споразумение към договора.
(4) Докторанти, отчислени с право на
защита, както и у частници в колектива,
защитили докторска степен, които преустановяват трудови правоотношения с базовата
организация, могат да се заменят с нови
членове на колектива с уведомително писмо
от ръководителя на проекта. Към писмото се
прилага писмено съгласие на напускащите и
на новите членове на колектива.
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Чл. 75. (1) При забавяне от научен, технически или друг характер, налагащо удължаване
срока за изпълнение на проекта или на етап
от проекта, ръководителят на научния колектив съгласувано с ръководителя на базовата
организация и партньорите, ако има такива,
уведомява писмено управителя на Фонда и
мотивирано иска удължаване на срока за
изпълнение на проекта или съответния етап,
като посочва крайната дата, на която ще бъде
представен съответният отчет.
(2) В случай че исканото удължение по ал. 1
е до шест месеца, срокът се удължава, без
да се подписва допълнително споразумение.
(3) В случай че исканото удължение по
ал. 1 е по-голямо от шест месеца, но не повече от една година, удължаването може да се
извърши с решение на изпълнителния съвет
по предложение на съответната постоянна
научно-експертна комисия след обсъждане
на мотивите за исканото удължение с ръководителя на научния колектив.
Раздел VI
Анализ, контрол и оценка на изпълнението
на финансираните проекти
Чл. 76. (1) Анализът, контролът и оценката
на изпълнението на финансираните от Фонда
проекти се осъществява от постоянните научно-експертни комисии въз основа на правила и критерии, приети от изпълнителния
съвет. Правилата включват и механизми за
мониторинг на изпълнението и текущ и по
следващ контрол по отношение на приложимия
режим за държавни помощи.
(2) След сключването на договорите по
всеки конкурс изпълнителният съвет разпределя финансираните проекти на постоянните
научно-експертни комисии в съответствие с
тяхната компетентност. Интердисциплинарни
проекти се разпределят на постоянната научно-експертна комисия по основната научна
област, която при обсъждането на отчетите
може да покани представители на постоянни
научно-експертни комисии по допълнителните
научни области.
(3) При изп ъ л нен ие на за д ъ л жен и я та
си по ал. 1 постоянните научно-експертни
комисии осъществяват проверки в базовата
организация или партньорските организации
за изпълнение на дейностите по проекта или
за резултатите от него.
Чл. 77. В двумесечен срок след публикуване на решението на изпълнителния съвет за
финансиране на проектите за всеки конкурс
управителят организира информационна среща с ръководителите на научните колективи
и счетоводителите, отговорни за финансовото
обслужване на проектите, на която финансови
специалисти от Фонда представят и разясняват указания за управление и отчитане на
финансовите средства, предоставени от Фонда.
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Чл. 78. (1) За всеки финансиран проект
на интернет страницата на Фонда се създава
отделна страница, включваща страница с
публичен достъп и страница за техническа
връзка с Фонда с ограничен достъп, в която
е посочен отговорникът за този проект – член
на постоянната научно-експертна комисия.
(2) Страницата с публичен достъп съдържа информацията по чл. 41, ал. 2, името на
отговорника за този проект от постоянната
научно-експертна комисия, както и:
1. описание на очакваните резултати;
2. постигнатите резултати от изпълнението
на проекта по етапи, ако такива са предвидени, и кратък анализ на тяхната приложимост,
в т. ч.:
а) списък на научните публикации, изработени във връзка с проекта, с интернет връзка
към публикациите в електронната страница
на списанието, в което са публикувани, и/или
към публично достъпни електронни копия
на публикациите, а за издания, публикувани
само в печатен вид, се публикува началната
страница, страницата с отбелязано финансиране от Фонда и други страници по желание
на научния колектив;
б) списък на патентите, изработени във
връзка с проекта, с препратки към съответните интернет страници;
3. друга информация, свързана с проекта, като предложения за индустриални или
други полезни за обществото приложения на
резултатите.
(3) Страницата за техническа връзка с
Фонда е с ограничен достъп, съдържа проектното предложение и подписания договор и се
използва за обмен и съхранение в електронен
вид на информация, включително за:
1. подаване на междинните и окончателния отчети;
2. получаване на оценките за изпълнението
на проекта;
3. официална кореспонденция с Фонда във
връзка с изпълнението на проекта.
(4) Ръководителят на научния колектив
отговаря за предоставянето и обновяването
на информацията на страницата на проекта.
Информацията се съхранява за срока по
чл. 26, ал. 4.
Чл. 79. (1) Ръководителите на научни колективи представят в сроковете, предвидени
в договора:
1. междинни научни и финансови отчети
за изпълнението на проекта;
2. окончателен научен и финансов отчет
за изпълнението на проекта.
(2) Междинен научен и финансов отчет
се изготвя за всеки етап от изпълнението
на проекта, когато такива са предвидени, а
при необходимост може да включва и актуализирана работна програма и актуализиран
финансов план на проекта за следващия етап.
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(3) Окончателен научен и финансов отчет се
изготвя за цялостното изпълнение на проекта.
(4) В отчетите се включва информация
за промените, направени по реда на членове
72 – 75.
(5) Отчетите се подават в електронен формат и на хартиен носител.
(6) Ако междинен или окончателен отчет
по проект не бъде предаден до два месеца
след изтичане на определения срок по ал. 1,
Фондът предприема действия, предвидени
в договора за финансиране. Ръководителят
и членовете на научния колектив на проекта нямат право да участват в колективи за
подаване на нови проектни предложения по
конкурси на Фонда до предаване на отчета.
Чл. 80. (1) Научният отчет се представя на
български език, а в определени в Насоките
за кандидатстване или в договора за финансиране на проекта случаи – и на английски
език, и включва:
1. кратко описание на осъществените изследвания или дейности по всеки от работните
пакети, описание на постигнатото по всеки
от очакваните научни резултати за дадения
етап и обяснение на причините, ако част от
очакваните резултати не са постигнати;
2. списък на научните публикации (публикувани и/или приети за печат) и заявки
за патенти, включващи научни изследвания,
финансирани по проекта, отговарящи на
изиск ването по чл. 70, както и копия от тези
публикации и заявки, когато е приложимо; в
случаите, при които една публикация се отчита в повече от един проект, това се описва в
отчета, като се отбелязва приносът на всеки
от проектите за публикацията в проценти;
3. списък на участията в научни форуми или
посещения в научни организации в чужбина,
на които са представени резултати от проекта;
4. отчет за изпълнение на Плана за експлоатация на научните резултати от изпълнението
на проекта;
5. информацията, която се публикува на
интернет страницата на проекта съгласно
чл. 78, ал. 2;
6. по преценка на ръководителя на научния колектив към отчета се прилага списък
и копия на ръкописи на публикации, изпратени за печат.
(2) Научният отчет се подписва от ръководителя и членовете на научния колектив.
Чл. 81. (1) Финансовият отчет се представя на български език и включва необходимата счетоводна информация за преценка
на допустимостта на направените разходи
съгласно правилата по чл. 13, т. 8. Към финансовия отчет се прилагат заверени копия
на разходооправдателните документи за направените преки допустими разходи, върху
които е отбелязано, че разходът е извършен
по съответния проект.
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(2) Финансовият отчет се подписва от
ръководителя и от главния счетоводител на
базовата организация.
Чл. 82. (1) В зависимост от постигнатите
резултати за всеки проект се поставят индивидуални оценки и обща научна оценка,
които може да са:
1. „много добър“ – проекти, постигнали
повече резултати от очакваните, които са
отразени в публикувани или приети за печат
научни публикации в авторитетни научни
списания с импакт фактор/ранг, отговарящи
на изискването по чл. 70, или заявки за патенти или за полезни модели, а за проекти в
областта на обществените и хуманитарните
науки – в статии, публикувани или приети за
печат в реферирани и индексирани списания,
както и в рецензирани студии или монографии;
2. „добър“ – проекти, постигнали основната
част от научните резултати за дадения етап,
но не по-малко от осемдесет процента от
тях, или еквивалентни по значимост резултати, свързани с работа по проекта, които са
отразени в публикувани или приети за печат
научни публикации в списания с импакт
фактор/ранг, отговарящи на изискването по
чл. 70, или заявки за патенти или за полезни модели, изградена апаратура с уникални
характеристики, а за проекти в областта на
обществените и хуманитарните науки – в
статии, публикувани или приети за печат в
реферирани и индексирани списания, както
и в рецензирани студии или монографии;
3. „задоволителен“ – проекти, постигнали
част от научните резултати за дадения етап,
но не по-малко от петдесет процента от тях,
или еквивалентни по значимост резултати,
свързани с работа по проекта; при междинно
отчитане постигнатите резултати трябва да
дават възможност проектът да бъде продължен
и успешно завършен;
4. „незадоволителен“ – проекти, постигна л и по -ма л ко о т петдесет п роцен та о т
очакваните резултати, и липса на научни
публикации, поради което след междинното
отчитане проектът не може да бъде продължен
или завършен успешно.
(2) Индивидуалните оценки се поставят
от независими оценители. Броят независими
оценители за всеки тип проекти се определя
с правилата по чл. 76, ал. 1.
(3) Общата научна оценка на всеки проект
се приема с решение на съответната постоянна научно-експертна комисия въз основа
на индивидуалните оценки и отчитайки критериите по ал. 1.
(4) Критериите за оценяване и броят независими оценители на отчети на проекти,
финансирани по конкурсите по чл. 36, се
определят от изпълнителния съвет за всеки
тип конкурси.
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Чл. 83. (1) След изтичане на срока за представяне на научните и финансовите отчети за
всеки проект постоянната научно-експертна
комисия определя с решение независими
оценители от базата данни по чл. 6, ал. 1,
т. 2, които са изразили съгласие да оценяват
междинни и окончателни отчети на проекти.
(2) При определянето на независимите
оценители не се допуска наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 2.
(3) Един независим оценител може да оценява не повече от седем отчета на проекти в
рамките на една календарна година.
(4) Независимите оценители са анонимни
за колектива на проекта, както и за всички
лица с изключение на членовете и секретаря
на съответната постоянна научно-експертна
комисия.
Чл. 84. (1) Секретарят на постоянната
научно-експертна комисия изпраща до независимите оценители:
1. уведомление за избора;
2. подробни указания за правилата и критериите за оценяване на изпълнението на
проектите;
3. връзка към страниците по чл. 78, ал. 1 за
научните и финансовите отчети по проектите,
които ще оценяват.
(2) В срок, определен в правилата по чл. 76,
ал. 1, независимите оценители:
1. оценяват и мотивират оценките си за
постигнатите научни резултати и изпълнението на проекта въз основа на информацията в
научния отчет и публикуваните или приетите
за печат научни публикации съгласно чл. 82;
2. изразяват становище за съответствие на
финансовите разходи с условията на договора и
с финансовия план, като отчитат направените
в тях промени, ако има такива;
3. за проекти, оценени с оценка „задоволителен“, изразяват становище с каква част да
бъде намалена предвидената сума по договора
за следващия етап на проекта;
4. при междинно отчитане може да препоръчат промени в работна програма или
финансов план за следващия етап на проекта.
Чл. 85. (1) Финансовите отчети на проек т и те се п роверяват за доп уст имост за
разходваните средства от одитор – експертсчетоводител.
(2) При установяване на несъответствие или
необходимост от допълнителни разяснения
одиторът информира писмено ръководителя
на научния колектив и ръководителя на базовата организация, които могат да представят
допълнителни разяснения и/или документи в
срок до 14 дни след получаване на писмото.
(3) Одиторът изготвя мотивиран доклад
до управителя на Фонда и до съответната
пос т оя н на нау ч но - експер т на ком иси я, в
който дава оценка за направените разходи.
При установяване на неизразходвани, израз-
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ходвани в нарушение на финансовия план
и/или неправомерно изразходвани средства
определя размера на одобрените разходи и
на средствата, подлежащи на прехвърляне за
следващ етап или на възстановяване.
(4) Фондът не може да изисква възстановяване на други средства с изключение на
средствата, подлежащи на възстановяване
съгласно ал. 3 или в случай на незадоволителна оценка след решение на изпълнителния
съвет по чл. 89, ал. 4.
Чл. 86. (1) След постъпване на оценките
по чл. 84, ал. 2 и доклада по чл. 85, ал. 3 за
всеки отчетен проект постоянната научноекспертна комисия установява съответствието
на индивидуалните оценки с критериите за
оценяване на изпълнението на проектите и при
липса на съответствие уведомява оценителя
да коригира несъответствието в едноседмичен
срок от получаване на уведомлението.
(2) Постоянната научно-експертна комисия разглежда доклада по чл. 85, ал. 3 и при
необходимост изисква от одитора разяснения
по направените констатации.
(3) Въз основа на индивидуалните оценки
постоянната научно-експертна комисия приема обща научна оценка на проекта или на
съответния етап.
(4) Постоянната научно-експертна комисия
представя на изпълнителния съвет доклад за
утвърждаване на общите научни оценки за
всеки проект и съгласувано с управителя на
Фонда предложение за окончателен размер
на одобрените разходи по проекта.
(5) Ако при приключване на проекта окончателният размер на одобрените разходи по
ал. 4 е по-малък от получените, в доклада по
ал. 4 се определя и размерът на средствата,
подлежащи на възстановяване.
Чл. 87. (1) Изпълнителният съвет разглежда
доклада по чл. 86, ал. 4 на съответната постоянна научно-експертна комисия и за всеки
проект приема решение, с което:
1. утвърждава общата оценка на междинния, съответно окончателния отчет;
2. утвърждава окончателния размер на
одобрените разходи за съответния етап или
за цялостното изпълнение на проекта, а в
случаите по чл. 86, ал. 5 – и размера на средствата, подлежащи на възстановяване.
(2) За междинни отчети на проекти, получили оценка „много добър“ или „добър“,
изпълнителният съвет приема решение за
отпускане на средствата за следващия етап
на проектите в пълния размер, предвиден в
договора.
(3) За междинни отчети на проекти, получили оценка „задоволителен“, изпълнителният
съвет разглежда препоръките на независимите оценители и на съответната постоянна
научно-експертна комисия и приема решение
за продължаване на проекта, като намалява
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сумата за финансиране на следващия етап
на проекта до не повече от 70 процента от
средствата за втория етап на проекта, предвидени в договора.
(4) За проекти, получили оценка „незадоволителен“, изпълнителният съвет приема
решение за прекратяване на договора за
финансиране на проекта, след като изслуша
председателя на съответната постоянна научно-експертна комисия. Решението може да
включва частично или пълно възстановяване
на получените средства, включително и тези
за персонал.
(5) Всички средства, за които е установена
недопустимост, се възстановяват на Фонда
в пълен размер считано от датата, на която
съответният изпълнител е уведомен за решението на изпълнителния съвет по ал. 1, т. 2.
(6) Решенията по ал. 1 – 4 се съобщават
от управителя на изпълнителите в петдневен
срок след приемането им.
(7) До двадесет работни дни след приемане на решението на изпълнителния съвет
по ал. 1 Фондът превежда съответните суми
за следващия етап на проекта на базовата
организация и на партньорите.
(8) Проектът се счита за приключен след
утвърждаване от изпълнителния съвет на
окончателна обща научна оценка и финансов отчет на проекта и възстановяване на
средствата по ал. 4 или 5, ако има такива.
За приключването на проекта управителят и
изпълнителите подписват протокол.
Чл. 88. Решенията по чл. 87 се вземат
не по-късно от 3 месеца след подаване на
съответния отчет и се публикуват на интернет страницата на Фонда след изтичане на
срока за подаване на възражения или след
потвърждаване на решението при условията
на чл. 89, ал. 4 или 5.
Ч л. 89. (1) Ръководи тел я т на нау чни я
колектив и/или ръководителят на базовата
организация могат в едномесечен срок от
датата на получаване на уведомлението по
чл. 87, ал. 6 да направят мотивирано възражение срещу решенията на изпълнителния
съвет по чл. 87, ал. 1 или 4.
(2) На първото си заседание след постъпване на възражение срещу научната оценка
на определен проект съответната постоянна
научно-експертна комисия в присъствие на
управителя на Фонда определя чрез жребий
супероценител от база данни „Оценители на
проекти“ по чл. 6, ал. 1, т. 2 за съответната
научна област, който отговаря на минималните
изисквания съгласно приложението към чл. 7,
ал. 2. Супероценителят изготвя индивидуална
оценка при условията и по реда на чл. 84,
ал. 2, преценява дали оценката на постоянната
научно-експертна комисия е мотивирана и
прави обосновано предложение за решение
на изпълнителния съвет.
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(3) След постъпване на възражението срещу решение за възстановяване на средства
управителят на Фонда в присъствие на ръководителя на научния колектив, представител
на базовата организация, и председателя на
съответната постоянна научно-експертна комисия определя чрез жребий независим одитор,
който изготвя становище за допустимостта на
изразходваните средства по чл. 85 на основа
на финансовия отчет, одитния доклад и мотивираното възражение по ал. 1.
(4) Въз основа на мотивираното становище на супероценителя изпълнителният съвет
разглежда отново решението на постоянната
научно-експертна комисия и оценките на
оценителите и потвърждава или променя
решението си по чл. 87, ал. 1, т. 1.
(5) Въз основа на становището на независими я одитор изпълнителни ят съвет
потвърждава или променя решението си по
чл. 87, ал. 1, т. 2.
(6) Срещу решенията по ал. 4 и 5 не може
да се подава ново възражение.
Чл. 90. (1) По предложение на постоянните
научно-експертни комисии изпълнителният
съвет определя до два най-успешни проекта
от всеки приключил конкурс, които са постигнали най-добри резултати по отношение
на целите на конкурса, като се отчита импакт
факторът/рангът на списанията, в които са
публикувани научните резултати, както и
заявките за патенти, изградена апаратура
с уникални характеристики, а за проекти в
областта на обществените и хуманитарните
науки – статиите, публикувани в реферирани
или индексирани списания, както и в рецензирани студии или монографии.
(2) Проекти, определени по ал. 1, се обявяват на интернет страницата на Фонда и
ръководителят, членовете на научните колективи и научните организации получават
грамоти от Фонда за най-успешен проект за
съответния конкурс.
(3) Ръководителите на научни колективи на
проекти, получили незадоволителна научна
оценка при междинно или крайно оценяване, се обявяват на интернет страницата на
Фонда и нямат право да кандидатстват като
ръководители или членове на колективи по
проекти за срок три години считано от датата на решението на изпълнителния съвет по
чл. 87, ал. 1, т. 1.
Раздел VII
Отчитане на дейността на Фонда
Чл. 91. (1) Ежегодно в срок до 31 март Фондът представя на министъра на образованието
и науката годишен отчет за дейността си.
(2) Годишният отчет за дейността на Фонда
включва:
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1. информац и я за наименовани я та на
конк у рси те за годината, п редви деното и
одобрено финансиране по тях, броя кандидатствали и одобрени проекти и статистичес
ка информация по научни области, научни
организации и др.;
2. анализ и оценка на проведеното оценяване на проектите, както и на установените
проблеми;
3. анализ и оценка на проведените оценявания на междинни отчети по текущи проекти
и информация за продължените проекти по
различните типове проекти;
4. анализ и оценка на проведените оценявания на окончателни отчети по проекти,
общото финансиране по тях, посочване на
положителни примери за успешни проекти и
на проекти, за които са установени проблеми;
5. информация за това, какъв дял от националната научна продукция в отделните
научни области за предходната година съгласно международните бази данни ISI, Scopus и
други бази данни е реализиран с финансовата
подкрепа на Фонда;
6. информация за административните разходи на Фонда за годината;
7. общо заключение за дейността на Фонда
през изминалата година и предприети или
препоръчани мерки за подобряване дейността
на Фонда.
(3) Годишният отчет се публикува на интернет страницата на Фонда и се представя
публично пред представители на научната
общност от председателя на изпълнителния съвет и управителя заедно с годишната
оперативна програма на Фонда за текущата
година.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Раздел I
Организация на дейността на Фонда
Чл. 92. (1) Организационното и административното обслужване на Фонда се осъществява от служители по трудово правоотношение.
(2) Управителят сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите
във Фонда.
(3) Управителят утвърждава длъжностните
характеристики на служителите във Фонда.
Чл. 93. (1) Изпълнителният съвет приема
правила за организация на работата, за документооборота и други специфични разпоредби,
свързани с административното управление
на Фонда.
(2) Изпълнителният съвет приема длъжностното разписание и разпределението на
функциите на административните звена по
предложение на управителя.
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Раздел II
Информационно осигуряване на дейността
на Фонда
Чл. 94. (1) В база данни „Оценители на
проекти“ по чл. 6, ал. 1, т. 2 се включват оценители от предходната година и експертите,
заявили желание да се включат в базата данни
през текущата година. До 1 февруари всяка
година чрез интернет страницата си Фондът
отправя покана до български и чуждестранни експерти да се регистрират в база данни
„Оценители на проекти“.
(2) След обявяването на всяка конкурсна
сесия изпълнителният съвет утвърждава списъка на потенциалните оценители, изготвен
на основата на базата данни „Оценители на
проекти“ за съответните научни области.
Списъкът може да се допълва с решение на
изпълнителния съвет.
Чл. 95. (1) Базата данни „Проекти“ по чл. 6,
ал. 1, т. 3 съдържа две секции:
1. текущи проекти;
2. приключили проекти.
(2) Базата данни включва информацията,
предвидена в чл. 78, ал. 2, за всеки проект.
Раздел III
Публичност на дейността на Фонда
Чл. 96. (1) Фондът работи в условията на
публичност и прозрачност, като информира за
вземаните решения и резултатите от тяхното
изпълнение.
(2) Фондът предоставя ясна и подробна
информация на потенциалните кандидати за
условията и правилата за участие в конкурсите.
Чл. 97. (1) Фондът поддържа официална
страница в интернет с адрес http://www.fni.
bg/, чрез която предоставя информация и
материали за своята дейност.
(2) На интернет страницата на Фонда се
публикува информация за началото и края
на мандата на изпълнителния съвет и кратки
биографични данни на неговите членове.
(3) След приключване на мандата на всеки изпълнителен съвет Фондът публикува
обобщен списък на независимите оценители,
участвали в оценяването на проекти по приключилите конкурси, проведени по време на
мандата му.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Действащият към влизането в сила
на този правилник изпълнителен съвет продължава да изпълнява правомощията си до
изтичане на мандата му.
§ 2. В срок два месеца от влизането в сила
на правилника се допълва съставът на съвета
до броя членове по чл. 11, ал. 1 при условията
и по реда, по който са определени останалите
членове на изпълнителния съвет.
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§ 3. В срок до един месец от влизане в
сила на правилника изпълнителният съвет
обявява конкурс за управител.
§ 4. Действащите към влизане в сила на този
правилник временни научно-експертни комисии продължават да осъществяват дейността
си до приключване на съответния конкурс,
а действащите постоянни научно-експертни
комисии – до изтичане на мандата им.
§ 5. Конкурсните процедури, открити преди
влизане в сила на правилника, се довършват
и договорите за финансиране се сключват по
досегашния ред.
§ 6. Отменя се Правилникът на Фонд
„Научни изследвания“, издаден от министъра
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 73
от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2005 г., бр. 86 от
2006 г., бр. 107 от 2008 г., бр. 29 от 2010 г.,
бр. 49 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.).
§ 7. Този правилник се издава на основание
чл. 14 от Закона за насърчаване на научните
изследвания.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение
към чл. 7, ал. 2
Минимални изисквания за членовете на из
пълнителния съвет на Фонда, за членовете
на научно-експертните комисии и супер
оценители и за оценители
1. Минималните изисквания за членовете
на изпълнителния съвет по научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от
десет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 40 научни публикации, от
които поне 30 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Математически науки и информатика: 30
научни публикации, от които поне 15 научни
статии в списания с импакт фактор или импакт
ранг, индекс на Хирш 8.
Медицински науки: 50 научни публикации, от
които поне 30 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Науки за земята: 40 научни публикации, от
които поне 20 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.
Обществени науки: 2 монографии, 40 научни
публикации, 60 цитирания.
Селскостопански науки: 40 научни публикации, от които поне 20 научни статии в рецензирани списания, 40 цитирания.
Технически науки: 40 научни публикации,
от които поне 20 научни статии в рецензирани
списания, 40 цитирания.
Физически науки: 40 научни публикации, от
които поне 30 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

Химически науки: 40 научни публикации, от
които поне 30 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.
Хуманитарни науки: 2 монографии, 40 научни
публикации, 60 цитирания.
2. Минималните изисквания за членовете на
научно-експертни комисии и супероценители по
научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от
пет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 20 научни публикации,
от които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.
Математически науки и информатика: 15
научни публикации, от които поне 10 научни
статии в списания с импакт фактор или импакт
ранг, индекс на Хирш 6.
Медицински науки: 25 научни публикации, от
които поне 15 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.
Науки за земята: 20 научни публикации, от
които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Обществени науки: 1 монография, 20 научни
публикации, 30 цитирания.
Селскостопански науки: 20 научни публикации, от които поне 10 научни статии в рецензирани списания, 20 цитирания.
Технически науки: 20 научни публикации,
от които поне 10 научни статии в рецензирани
списания, 20 цитирания.
Физически науки: 20 научни публикации, от
които поне 15 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.
Химически науки: 20 научни публикации, от
които поне 15 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.
Хуманитарни науки: 1 монография, 20 научни
публикации, 30 цитирания.
3. Минималните изисквания за оценители по
научни области са:
а) за последните пет години не по-малко от
пет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпълнени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 15 научни публикации,
от които поне 10 научни статии в списания с импакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.
Математически науки и информатика: 10 научни публикации, от които поне 6 научни статии
в списания с импакт фактор или импакт ранг,
индекс на Хирш 4.
Медицински науки: 20 научни публикации, от
които поне 10 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.
Науки за земята: 15 научни публикации, от
които поне 8 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Обществени науки: 1 монография или 15
научни публикации, 15 цитирания.
Селскостопански науки: 15 научни публикации, от които поне 8 научни статии в рецензирани
списания, 10 цитирания.
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Технически науки: 15 научни публикации,
от които поне 8 научни статии в рецензирани
списания, 10 цитирания.
Физически науки: 15 научни публикации, от
които поне 10 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.
Химически науки: 15 научни публикации, от
които поне 10 научни статии в списания с импакт
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.
Хуманитарни науки: 1 монография или 15
научни публикации, 15 цитирания.
4. Учените, които работят в интердисциплинарни области, могат да се включат във всички
области, в които са компетентни, като една
интердисциплинарна публикация може да бъде
представена във всички научни области, за кои
то се отнася.
5. Индексът на Хирш се отчита за всички научни публикации на учения по данни от Thomson
Reuters или Scopus (по-голямата от двете).
6. В броя научни публикации се включват:

		 публикации в научни списания с импакт
фактор или импакт ранг;
		 публикации в научни списания без импакт фактор или импакт ранг, в които
ръкописите се рецензират;
		 студии;
		 доклади от научни форуми, публикувани
в пълен текст;
		 патенти.
7. Пу бл и к а ц и и т е, за я вен и с ъгласно т. 6,
трябва да могат да бъдат проверени от Фонда
чрез базите данни Thomson Reuters, Scopus,
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Google Scholar или Inspire, чрез официалните
страници на издателствата на списанията или
монографиите или да бъдат доказани от авторите по друг начин.
8. В броя цитирания не се включват автоцитиранията на автора и другите съавтори на
научната публикация.
4152

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение на Наредба № І-7 от
2009 г. за реда за достъп до информационните
фондове на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДВ, бр. 57 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 1 думите „ул. Черковна
90“ се заменят с „бул. Черни връх 45“.
§ 2. В чл. 6 думите „ул. Черковна 90“ се
заменят с „бул. Черни връх 45“ и думите „Дирекция „Административно и информацион
но обслужване“ (Д АИО)“ се заменят със
„специализирана административна дирекция
„Координация и информационно-аналитична
дейност“ (САДКИАД)“.
§ 3. В чл. 8, а л. 1, изречение второ в
края абревиатурата „ДАИО“ се заменя със
„САДКИАД“.
Председател:
Димитър Георгиев
4125
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-112
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22
юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1
ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции АР-СРН
(15) 3, АР-СРН (16) 1, АР-СРН (16) 2 и АР-СРН
(16) 3 на Съвета на Европа и на чл. 12, ал. 3 и 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям за действаща в страната фармакопея деветото издание на Европейската фармакопея, което да замени нейното осмо издание,
считано от 1 януари 2017 г.
2. Текстовете в издание 9.0 на Европейската
фармакопея влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Допълнение 9.1 влиза в сила от 1 април 2017 г.,
допълнение 9.2 – от 1 юли 2017 г., а допълнение
9.3 – от 1 януари 2018 г.
3. Списъците с имената на български, латински
и английски език на веществата и препаратите за
хуманната медицина, за които има монографии в
актуалното издание на Европейската фармакопея,
както и българските стандартни термини за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства
и методи за прилагане и пътища на въвеждане,
съставляващи част от българските фармакопейни
изисквания, да се актуализират.
4. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в интернет.
5. Заповедта отменя Заповед № РД-28-114 от
30.04.2013 г. (ДВ, бр. 49 от 2013 г.), изменена със
Заповед № РД-01-216 от 29.08.2014 г. (ДВ, бр. 78
от 2014 г.) и Заповед № РД-01-98 от 29.04.2015 г.
(ДВ, бр. 42 от 2015 г.), считано от 1 януари 2017 г.
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Министър:
П. Москов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 142
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 410 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:

1. На 29.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на сграда
с идентификатор 68134.2820.2029.13, София, ж.к.
Връбница 1, до бл. 520, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 143
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 28.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, общински нежилищен имот, предоставен
за стопанисване и управление на „Софийски
имоти“ – ЕАД, като правоприемник на „Галатея
2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 300 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 144
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 413 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.513.154, кв. 90 (УПИ IV-14), м.
Предгаров площад – ГГЦ – В 16, София, ул. Братя
Миладинови 97, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 480 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 48 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 145
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
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Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 27.06.2016 г. в 11 ч. Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1387.2288 в УПИ I – „За
озеленяване и спорт“, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 550 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 55 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4113
РЕШЕНИЕ № 146
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 5.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на УПИ VIII, кв. 21,
м. Орион и съседни жилищни територии – част
север (ПИ с идентификатор 68134.2821.2529),
София, ул. Суходол, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
4114

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 337
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение вх. № ДЗ-381 от 13.04.2016 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ
99088.18.58 по кадастралната карта на кв. Дол
ни Воден, Асеновград, за „Автосалон“, като
се обособи урегулиран поземлен имот – УПИ
99088.18.58 – за автосалон, съгласно нанесените
линии с червен и син цвят и надпис със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Община Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
4156
РЕШЕНИЕ № 342
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-421 от
26.04.2016 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасета на смесена канализация, обхващаща
отделни клонове за рехабилитация за кв. Горни
Воден, кв. Долни Воден и кв. Запад, Асеновград,
съгласно нанесените плътни линии с кафяв цвят и
сервитут, означен с пунктирни линии със син цвят.
Решението може да се обжалва на основание чл.
215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Св. Шуманов
4157

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 241-8
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 2, 5 и 7, чл. 12, ал. 2,
чл. 16, ал. 1, чл. 103, ал. 6, задание по чл. 125
ЗУТ и доклад на кмета на община Варна с рег.
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№ АУ201470ПР-019ВН от 14.04.2016 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
ІV-19, УПИ V-24, УПИ VІ-7, УПИ VІІ-25, УПИ
Х-26, УПИ LХ-20 и УПИ LХІІ-26 за инженерна
инфраструктура, кв. 207, и улична регулация
от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614,
м. Коджа тепе, Варна.

4154

Председател:
Т. Балабанов

РЕШЕНИЕ № 242-8
от 20 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 124а,
ал. 2, 5 и 7, задание по чл. 125 ЗУТ и доклад на
кмета на община Варна с рег. № АУ059278ПР002ВН от 14.04.2016 г. Общинският съвет – гр. Вар
на, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8, част от устройствена зона ж.м. (м. Дели
Сава и м. Саръ Баир), Варна.

4155

Председател:
Т. Балабанов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 152
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, одобрява проект за частично изменение на подробен
устройствен план – план за застрояване (ПЗ) и
парцеларен план (ПП) за ПИ № 71.906 – нива,
местност Ловна хижа, землище на гр. Горна
Оряховица, собственост на Михаил Йорданов
Енчев, с цел промяна предназначението на земята
и застрояването, като се определят следните устройствени показатели: устройствена зона – Жм;
височина – до 10 м (до 3 етажа), Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – 60 %; плътност на
озеленяване – 40 %; начин на застрояване – е
(свободно).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Горна Оряховица пред Административния съд – Велико Търново.

4106

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 252
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Корек
ция на коритото на р. Манастирска в местно-
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стите Мостанов бряст, Павликяна, Исака, Адъта
и Горна ада в участъка от землищната граница
между с. Дъбене и гр. Сопот до заустването є в
р. Стряма.
Подробният устройствен план предвижда трасето да мине през поземлени имоти (ПИ) 000182,
000184, 000192, 000205, 000213, 000413, 000414 – публична общинска собственост, ПИ 133096 – частна
общинска собственост, 000188 – частна собственост, 000189 – частна собственост, 000195 – частна
собственост, 000196 – частна собственост, 000209 –
държавна частна собственост, 0 0 0210 – държ а вна час т на собс т венос т, 0 0 0232 – час т на
собственост, 000405 – държавна публична собственост, 000409 – държавна частна собственост, 000487 – държавна частна собственост,
133092 – час т на собс т венос т, 133093 – час тна собственост, 133166 – частна собственост,
133167 – час т на собс т венос т, 1960 05 – час т на собственост, 196094 – частна собственост,
207057 – час т на собс т венос т, 207058 – час тна собственост, 207060 – частна собственост,
377038 – частна собственост, 377039 – частна
собственост, и 377040 – частна собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков

4082

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 139
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект на подробен
уст ройствен план – план-схема за подземна
канална мрежа за полагане на оптичен кабел
и прилежащите към нея съоръжения в района
на бул. Велико Търново и кв. 5 по плана на
гр. Ловеч.
Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Председател:
П. Цолов

4056

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 101
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лом,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
изграждане на „Главен тръбопровод на напоителна система за капково напояване на царевица“,
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засягащ полски пътища (общинска собственост)
с номера 0.292, 0.57, 0.85, 0.304, 0.282, 0.271, 0.104,
0.121 и 0.122 в землището на гр. Лом.
Председател:
Хр. Христова

4102

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 56
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и ДЗ с вх. № 96 от 18.04.2016 г.
от кмета на община Лъки Общинският съвет – гр. Лъки, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за електропровод 20 kV с дължина на трасето 268 м и
водопровод РЕ-HD ∅ 90 с дължина на трасето
403 м, преминаващи през ПИ № 000541 – полски
път, собственост на община Лъки, и обслужващи
УПИ 18020 – туристически комплекс, кв. 18, по
ПУП за землището на с. Борово, община Лъки,
одобрен със Заповед № 17 от 3.07.2015 г. на кмета
на община Лъки.

4103

Председател:
И. Данчев

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 69
от 29 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техничес
ката инфраструктура (водопровод, електропровод
и пътна връзка) за изграждане на обект: „Склад
за селскостопанска техника и продукция“ в УПИ
105 019-1 – склад за селскостопанска техника и
продукция, намиращ се в местността Шипа, по
КВС на с. Стряма, община Раковски, област
Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината,
стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – гр. Раковски, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

4153

Председател:
Г. Лесов

18. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Луковит – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна
длъжност.
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1.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия – изтичащ
мандат на 6.07.2016 г.
2.2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Мездра – изтичащ мандат
на 15.07.2016 г.
2.3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград – изтичащ
мандат на 25.07.2016 г.
2.4. Административен ръководител – председател на Районен съд – Радомир – изтичащ мандат
на 26.07.2016 г.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал.1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител (която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане); удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС; документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
4088
28. – А г рарни ят у ниверси те т – П ловдив,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65-44-54.
4069

ВЕСТНИК
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95. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности професор, доцент и главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
както следва: професор по научната специалност
„Хематология“ – един, за военнослужещ за нуждите на Центъра по трансфузионна хематология на
МБАЛ – София; доцент по научната специалност
„Радиобиология“ – един, за цивилен служител за
нуждите на НИЛ по радиационна защита към
катедра „Хематология, медицинска онкология,
радиационна защита, радиобиология и нуклеарна
медицина“ на МБАЛ – София; главен асистент
по научната специалност „Психиатрия“ – един,
за военнослужещ за нуждите на клиника „Психиатрия“ на МБАЛ – София. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
02/922-51-30.
4128
13. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности:
професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“, по научната специалност
„Онкология“ с шифър 03.01.46, за нуждите на
лаборатория „Микробиология“ при „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, и главен асистент в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.1. „Медицина“,
по научната специалност „Онкология“ с шифър
03.01.46, за нуждите на Клиниката по химиотерапия при „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, двата
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Съгласно
изискванията на раздел III от глава трета ЗРАСРБ
документи за участие в конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, сектор „Деловодство“
на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД, София 1797,
ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
4121
431. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
01.06.23. Имунология – един за нуждите на отдел
„Имунология“ на НЦЗПБ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: служба „Личен състав“ на НЦЗПБ,
София 1504, бул. Янко Сакъзов 26. За справки:
тел. 9446-999, вътр. 321.
4162
45. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Стефка Димитрова Радева,
че е издадена Заповед № 145 от 18.04.2016 г. на
кмета на община Несебър за отчуждаване на 170
кв. м реални части от съсобствения є с Димка
Димитрова Иванова и Димитрина Димитрова
Янева поземлен имот с идентификатор 53822.16.149
по КК на с. Оризаре, община Несебър, които се
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засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен план
за изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка
до ПСОВ – Оризаре“ в ПИ 53822.16.57 в землището на с. Оризаре, одобрен с Решение № 1080
от протокол № 29 от 10.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър. Обезщетението за имот с
идентификатор 53822.16.149 по КК на с. Оризаре
в размер 108,10 лв. е внесено в „УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за
целта сметка на Община Несебър. Изплащането
на обезщетението се извършва след влизане в сила
на заповедта за отчуждаване за съответния имот
и след представяне на документ за собственост и
по писмено нареждане на кмета на общината или
упълномощено от него лице. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4075
46. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Кера Кръстева Налбанчева,
че е издадена Заповед № 145 от 18.04.2016 г. на
кмета на община Несебър за отчуждаване на 219
кв. м реални части от съсобствения є с Атанас
Кръстев Кръстев поземлен имот с идентификатор
53822.16.113 по КК на с. Оризаре, община Несебър,
които се засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен план за изграждане на обект „Довеждаща
пътна връзка до ПСОВ – Оризаре“ в ПИ 53822.16.57
в землището на с. Оризаре, одобрен с Решение
№ 1080 от протокол № 29 от 10.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Несебър. Обезщетението
за имот с идентификатор 53822.16.113 по КК на
с. Оризаре в размер 209,85 лв. е внесено в „УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално
открита за целта сметка на Община Несебър.
Изплащането на обезщетението се извършва след
влизане в сила на заповедта за отчуждаване за
съответния имот и след представяне на документ
за собственост и по писмено нареждане на кмета
на общината или упълномощено от него лице.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4076
47. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява „Уест Сайд – 2007“ – ООД, че
е издадена Заповед № 145 от 18.04.2016 г. на кмета
на община Несебър за отчуждаване на 894 кв. м
реални части от собствения му поземлен имот с
идентификатор 53822.16.114 по КК на с. Оризаре,
община Несебър, които се засягат от влязъл в сила
ПУП – парцеларен план за изграждане на обект
„Довеждаща пътна връзка до ПСОВ – Оризаре“
в ПИ 53822.16.57 в землището на с. Оризаре,
одобрен с Решение № 1080 от протокол № 29 от
10.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Несебър.
Обезщетението в размер 568,49 лв. е внесено в
„УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за целта сметка на Община Несебър.
Изплащането на обезщетението се извършва след
влизане в сила на заповедта за отчуждаване за
съответния имот и след представяне на документ
за собственост и по писмено нареждане на кмета
на общината или упълномощено от него лице.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4077
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48. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Веселин Атанасов Маринов, че е издадена Заповед № 145 от 18.04.2016 г.
на кмета на община Несебър за отчуждаване
на 473 кв. м реални части от наследствения му
поземлен имот с идентификатор 53822.16.116
по КК на с. Оризаре, община Несебър, които
се засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен
план за изграждане на обект „Довеждаща пътна
връзка до ПСОВ – Оризаре“ в ПИ 53822.16.57 в
землището на с. Оризаре, одобрен с Решение
№ 1080 от протокол № 29 от 10.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Несебър. Обезщетението в
размер 300,78 лв. е внесено в „УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за
целта сметка на Община Несебър. Изплащането
на обезщетението се извършва след влизане в сила
на заповедта за отчуждаване за съответния имот
и след представяне на документ за собственост и
по писмено нареждане на кмета на общината или
упълномощено от него лице. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4078
49. – Община Несебър на основание чл. 25,
а л. 4 ЗОС у ведом ява Янчо Радев Радев, че
е издадена Заповед № 145 от 18.04.2016 г. на
кмета на община Несебър за отчуждаване на
168 кв. м реални части от съсобствения му с
наследниците на Еню Душев Либчев поземлен
имот с идентификатор 53822.16.146 по КК на
с. Оризаре, община Несебър, които се засягат
от влязъл в сила ПУП – парцеларен план за
изграждане на обект „Довеждаща пътна връзка
до ПСОВ – Оризаре“ в ПИ 53822.16.57 в землището на с. Оризаре, одобрен с Решение № 1080
от протокол № 29 от 10.02.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър. Обезщетението за имот с
идентификатор 53822.16.146 по КК на с. Оризаре
в размер 106,83 лв. е внесено в „УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално открита за
целта сметка на Община Несебър. Изплащането
на обезщетението се извършва след влизане в сила
на заповедта за отчуждаване за съответния имот
и след представяне на документ за собственост и
по писмено нареждане на кмета на общината или
упълномощено от него лице. Заповедта може да
бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4079
50. – Община Несебър на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява наследниците на Марийка
Димитрова Павлова, че е издадена Заповед № 145
от 18.04.2016 г. на кмета на община Несебър за
отчуждаване на 124 кв.м реални части от съсобствения им поземлен имот с идентификатор
53822.16.33 по КК на с. Оризаре, община Несебър,
които се засягат от влязъл в сила ПУП – парцеларен план за изграждане на обект „Довеждаща
пътна връзка до ПСОВ – Оризаре“ в ПИ 53822.16.57
в землището на с. Оризаре, одобрен с Решение
№ 1080 от протокол № 29 от 10.02.2015 г. на Общинския съвет – гр. Несебър. Обезщетението
за имот с идентификатор 53822.16.33 по КК на
с. Оризаре в размер 78,85 лв. е внесено в „УниКредит Булбанк“ – клон Несебър, по специално
открита за целта сметка на Община Несебър.
Изплащането на обезщетението се извършва след
влизане в сила на заповедта за отчуждаване за
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съответния имот и след представяне на документ
за собственост и по писмено нареждане на кмета
на общината или упълномощено от него лице.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4080

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево, против
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Севлиево, приета с Решение № 184
на Общинския съвет – гр. Севлиево, с искане за
прогласяване на нейната нищожност в частта є
от приложение № 1 – Списък с видовете услуги
и цени за тях по чл. 47, ал. 1 от нея, в която е
предвидено като вид услуга, извършвана от дирекция „Териториално и селищно устройство“,
издаването на разрешително за прокопаване на
настилки или други общински терени за полагане
или ремонт на подземни комуникации съгласно
чл. 72 ЗУТ с определена цена за този вид услуга – 5 лв., във връзка с което е образувано адм.
дело № 78/2016 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 29.06.2016 г. от 11,30 ч.
4129
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик – Емилия Балева, против
разпоредбата на чл. 35, т. 9 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги на територията на община Ракитово.
По оспорването е образувано адм. д. № 287 по
описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2016 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 15.06.2016 г. от 11 ч.
4130
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 АПК във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на община Сливо поле,
приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМДТ с
Решение № 484 по протокол № 39 от 5.03.2003 г.
на ОбС – гр. Сливо поле, само в частта є на
разпоредбата на чл. 36, т. 23 за определяне на
местни такси за разрешение за прокопаване и
преминаване от раздел ІV „Такси за технически
услуги“. Претендира се обявяване нищожност
на оспорената разпоредба. По оспорването е
образувано адм. дело № 146/2016 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
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насрочено за 29.06.2016 г. от 10,45 ч. Оспорваща
страна по делото е: прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска 57.
4126
Пловдивският окръжен съд, гражданска колегия, ІІІ гр. състав, съобщава на Иво Методиев
Чобанов, че срещу него в Пловдивския окръжен
съд, ІІІ гр. състав, е заведено гр.д. № 3098/2015 г.,
образувано по иск на Лилия Костова Чобанова
с постоянен адрес Пловдив, ул. Антим І № 6А,
със сила на присъдено нещо да бъде признато
за установено спрямо ответника Иво Методиев
Чобанов, че същата е собственик на основание
чл. 79, ал. 1 ЗС на процесните имоти: 1. 1/5 идеална част от поземлен имот с идентификатор
№ 56784.518.1029, представляващ дворно място,
намиращо се в Пловдив, район „Централен“,
п.к. 4000, ул. Антим І № 6А, цялото застроено
и незастроено с площ 230 кв. м, съставляващо
парцел ХV, имот планоснимачен номер 1346
от квартал 98 – стар, 55 – нов, заедно със: 2.
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56784.518.1029.1.1, с адрес на имота: Пловдив,
район „Централен“, п.к. 4000, ул. Антим І № 6А,
ет. 1. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.518.1029, с предназначение на
самостоятелния обект – жилище, апартамент,
брой нива на обекта – едно, с площ по документи 87,40 кв. м, ведно с 33,33 % идеални части от
общите части на сградата и правото на строеж.
Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 56784.518.1029.1.3,
и над обекта – 56784.518.1029.1.2. В тази връзка
уведомява Иво Методиев Чобанов – ответник
от гр.д. № 3098/2015 г. на Пловдивския окръжен
съд, ІІІ граждански състав, че следва да се яви
в канцеларията на Пловдивския окръжен съд,
бул. Шести септември 167, исково отделение, ІІІ
гр. състав, в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ или да изпрати упълномощен от него представител, за да получи препис
от исковата молба с приложенията.
4131
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Имер Асани, роден
на 24.05.1969 г., с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, по гр. д. № 247 от описа на
съда за 2015 г. в двуседмичен срок от обнародването на това съобщение в „Държавен вестник“
да се яви в канцеларията на съда, за да получи
препис от искова молба и приложенията към
нея, депозирана от Ана Живкова Асани, с която
е предявен иск с правно основание чл. 49 СК,
за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Ако лицето
не се яви за получаване на съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител – арг. от разп. на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4132
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