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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 221

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Катя Илиева Делева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Южна Африка със седалище в гр. Претория.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5497

УКАЗ № 222

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Ангел Симеонов Димитров
от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Сърбия със седалище в гр. Белград.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5498

УКАЗ № 223

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Георги Атанасов Карастаматов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Армения със седалище в гр. Ереван.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5499

УКАЗ № 224

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам Светлан Христов Стоев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Швеция със седалище в гр. Стокхолм.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5500

УКАЗ № 227

На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 17 и 37 от 2013 г., бр. 40 и 83 от
2014 г. и бр. 26 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В т. 1 запетаята след думите „Република
България“ и думите „Националната разузнавателна служба“ се заличават.
2. Думите „Изпълнението на указа възлагам
на министъра на отбраната, на директора на
Националната разузнавателна служба и на
началника на Националната служба за охрана“
се заменят с „Изпълнението на указа възлагам
на министъра на отбраната и на началника
на Националната служба за охрана“.
3. В приложението към т. 1:
а) в наименованието запетаята след думите
„Република България“ и думите „Национална
разузнавателна служба“ се заличават;
б) в т. 1.5 „Военни формирования, подчинени на Сухопътните войски, Военновъздушните
сили и Военноморските сили“ наименованието
на ред 22 се изменя така:
„Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби – от 1 юли 2016 г.“;
в) в т. 5.1 „Длъжности в щабове и структури на международни организации“ ред 32а
се заличава, считано от 16 юли 2016 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5501

УКАЗ № 228

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам генерал-майор Любчо Спасов
Тодоров с висше офицерско звание „генераллейтенант“, считано от 30 юни 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5502

УКАЗ № 229

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Мален Стефанов
Чубенков от длъжността командир на Военноморската база, считано от 1 юли 2016 г.
2. Назначавам комодор Мален Стефанов
Чубенков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, считано
от 1 юли 2016 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5503
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УКАЗ № 230

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан I ранг Никола
Стоянов Каранов на длъжността заместниккомандир на Военноморските сили.
2. Удостоявам капитан I ранг Никола
Стоянов Каранов с висше офицерско звание
„комодор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5504

УКАЗ № 231

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Митко Стефанов
Григоров на длъжността директор на дирекция
„Логистика“ на Министерството на отбраната.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5505

УКАЗ № 232

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам генерал-майор Пламен Асенов
Атанасов с висше офицерско звание „генераллейтенант“, считано от 30 октомври 2016 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
5506

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г.

за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С постановлението се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014 – 2020 г.;
2. структурният състав на комисията за
оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата,
участващи в нея, както и правилата за работа
на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи
оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи
проверка на постъпили възражения, и лицата,
извършващи оценка на концепции за проектни
предложения;
4. правила за осигуряване на информация
и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя чрез:
1. подбор на проектни предложения, включително на интегрирани проектни предложения и на големи проекти по смисъла на чл. 100
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
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на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013“;
2. директно предоставяне на конкретен
бенефициент.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя от ръководителя на управляващия орган с административен договор или
със заповед, когато управляващият орган и
бенефициентът са в една административна
структура или организация.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя въз
основа на одобрени: проектно предложение,
проектно предложение за системен проект,
финансов план за бюджетна линия. За голям
проект и за съвместен план за действие по
смисъла на чл. 100, съответно на чл. 104,
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 помощта се
предоставя след решение на Европейската
комисия съгласно чл. 102, съответно чл. 107,
от същия регламент.
(3) Безвъзмездната финансова помощ за
голям проект може да се предостави и преди
решението по ал. 2 въз основа на решение
на Министерск и я съвет. В решението на
Министерския съвет се посочва източникът
на финансиране на проекта в случай на отрицателно решение на Европейската комисия.
(4) При интегрирано проектно предложение
помощта по ал. 1 се предоставя съвместно от
ръководителите на управляващите органи на
съответните програми.
Чл. 4. (1) А дминистративният договор,
съответно заповедта, включително одобреният проект, може да бъде изменян и/или
допълван, съответно прекратяван, на някое
от приложимите основния, посочени в чл. 39,
ал. 1 – 5, съответно чл. 47, ал. 1 и 2 или чл. 48,
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ).
(2) Случаите, при които срокът по чл. 39,
ал. 4, съответно чл. 48, ал. 2, ЗУСЕСИФ спира
да тече, са, както следва:
1. при прекратяване на процедурата за
възлагане на обществена поръчка – от датата
на влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата до откриването на
нова процедура за възлагане на обществена
поръчка със същия предмет, но за не повече
от два месеца;
2. когато решението за определяне на изпълнител се обжалва – от датата, на която е
образувано производството по обжалване, до
окончателното решаване на спора;
3. когат о с е обж а л ва д ру г о решен ие,
действие или бездействие на възложителя и
е наложена временна мярка „спиране на про-
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цедурата“ – от датата, на която е образувано
производството по обжалване, до окончателното решаване на спора.
Чл. 5. (1) За всяка процедура ръководителят на управляващия орган на програмата,
съответно на водещата програма, утвърждава
при условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4
и 5 ЗУСЕСИФ насоки и/или друг документ,
определящи:
1. условията за кандидатстване;
2. условията за изпълнение на одобрените
проекти.
(2) При предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за интегрирани проектни
предложения документите по ал. 1 се разработват съвместно от управляващите органи на
всяка от програмите, по които се предоставя
финансовата помощ.
(3) Кандидат в процедура може да иска
разяснения по документите по ал. 1 в срок
до три седмици преди изтичането на срока за
кандидатстване. Разясненията се утвърждават
от ръководителя на управляващия орган,
съответно от ръководителя на управляващия
орган на водещата програма, или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по
отношение на условията за кандидатстване,
не съдържат становище относно качеството на
проектното предложение и са задължителни
за всички кандидати.
(4) Разясненията по ал. 3 се съобщават по
реда на чл. 26, ал. 6 ЗУСЕСИФ в 10-дневен
срок от получаване на искането, но не покъсно от две седмици преди изтичането на
срока за кандидатстване.
Чл. 6. Проектни предложения, проектни
предложения за системен проект и финансови
планове за бюджетна линия се подават чрез
формуляр за кандидатстване при спазване
на изискванията на ЗУСЕСИФ, това постановление и документите по чл. 5, ал. 1, т. 1,
утвърдени за конкретната процедура.
Чл. 7. (1) В процедура чрез подбор не може
да участват и безвъзмездна финансова помощ
не се предоставя на лица, за които са налице
обстоятелства за отстраняване от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка
съгласно чл. 54 от Закона за обществените
поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна
и несъвместима държавна помощ.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 може
да се определят и други изисквания към
кандидатите, вк лючително изисквания за
липса на обстоятелства по чл. 55 от Закона
за обществените поръчки, като се посочват
и съответните документи, с които се доказва
съответствието с тези изисквания.
(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2
и когато е приложимо, по чл. 55, ал. 1, т. 5 от
Закона за обществените поръчки се отнасят
за лицата, които представляват кандидата.
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Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона
за обществените поръчки се отнасят за лицата, които представляват кандидата, и лицата,
които са членове на управителни и надзорни
органи на кандидата.
(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат
и за партньорите на кандидата, като за тяхното доказване се прилага редът по ал. 6. По
отношение на асоциираните партньори не се
допуска конфликт на интереси.
(5) В процедура чрез директно предоставяне
изискванията към конкретните бенефициенти
и техните партньори и асоциирани партньори
се определят в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(6) Съответствието с изискванията по ал. 1,
2 и 5 се доказва:
1. при кандидатстване – само с декларации;
2. при предоставянето на безвъзмездната
финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, или заверени копия от тях;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани
на предходен етап, или когато е настъпила
промяна във вече декларирани обстоятелства.
Чл. 8. При кандидатстването и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ
управляващият орган няма право да изисква
представяне на документи, когато данните
в тях са достъпни чрез публичен безплатен
регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния
орган на управляващия орган по служебен път.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Оценяване на проектни предложения чрез
подбор
Чл. 9. (1) При процедура чрез подбор се
извършва:
1. оценяване на всяко проектно предложение, подадено в определения срок, което
включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на
минимално допустимата по чл. 19, ал. 1, в
низходящ ред;
3. определяне на проектни предложения,
за които се предоставя финансова помощ.
(2) Всеки кандидат може писмено да оттегли
своето проектно предложение от оценителния
процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение.
Оттеглянето на предложението се записва в
оценителния доклад.
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Чл. 10. (1) Преди провеждане на процедура
чрез подбор може да бъде извършен предварителен подбор на концепции за проектни
предложения, когато това е предвидено в
документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(2) Концепциите за проектни предложения
се подават, представени във формуляра за
предварителен подбор, в едномесечен срок
от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата, освен ако в нея не
е определен по-дълъг срок.
Чл. 11. (1) Формулярът за кандидатстване,
който съдържа проектното предложение, се
подава в срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, съответно
в поканата по чл. 17, ал. 4.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде пократък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни. По изключение срокът за
подаване на проектни предложения може да
бъде съкратен с до 30 дни, ако:
1. в обявата за откриване на процедурата
е указана датата на откриване на следващата
процедура за финансиране на същата дейност
при същите условия за кандидатстване;
2. в рамките на календарната година е
проведена или е прекратена друга процедура
за финансиране на същата дейност при същите
условия за кандидатстване.
(3) Срокът за подаване на проектни предложения не може да бъде по-кратък от 90
дни, а за инфраструктурни проекти – от 120
дни, когато съответната процедура не е била
включена в публикуваната в срока по чл. 26,
ал. 7 индикативна годишна работна програма
или когато е извършено изменение на индикативната годишната работна програма, с
което са променени:
1. целите на процедурата;
2. начинът на провеждане на процедурата – чрез директно предоставяне или чрез
подбор;
3. датата на обявяване на процедурата – с
повече от 30 дни преди първоначално посочената дата;
4. допустимите кандидати по процедурата – при включване на нови допустими
кандидати;
5. минималният и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за
проект по процедурата.
(4) При процедура чрез подбор, открита
с два или повече срока за подаване на проектни предложения, в обявата за откриване
на процедурата се посочват началната дата и
крайният срок за кандидатстване за второто и
следващите производства, като по отношение
на тях не се прилагат минималните срокове
по ал. 2.
(5) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава:
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1. при изменение на документите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26,
ал. 7, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ;
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили
проектни предложения или всички проектни
предложения са оттеглени;
3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в
рамките на срока по ал. 1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата;
4. когато с изменение на индикативната
годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране
на същата дейност.
Чл. 12. (1) Ръководителят на управляващия орган назначава със заповед комисия,
която да извърши оценяване и класиране на
проектните предложения по процедурата.
Комисията се назначава в двуседмичен срок
от изтичането на крайния срок за подаване
на проектните предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия брой членове с право на
глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко
от трима.
(3) Председателят на комисията е щатен
служител на управляващия орган или на
междинното звено.
(4) Секретарят, съответно секретарите, на
комисията са щатни служители на управляващия орган, на междинното звено или на
второстепенен разпоредител с бюджет към
ръководителя на администрацията, в рамките
на която се намира управляващият орган.
(5) Членовете и резервните членове на
комисията могат да бъдат щатни служители
на управляващия орган, междинното звено
или на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган, както и
външни оценители.
(6) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически
работата є, координира процеса на оценка и
осигурява безпристрастност на процеса.
(7) Секретарят подпомага председателя в
дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост
на дейността на комисията.
(8) В случаите, в които се извършва предварителен подбор на концепции за проектни
предложения, в едноседмичен срок от крайния срок за подаването им ръководителят на
управляващия орган определя със заповед
лица, които да извършат оценка на получените концепции.
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(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите и да
отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2 и 3.
(10) Броят на лицата по ал. 8 и изискванията за квалификацията и професионалната
им компетентност се определят съобразно
спецификата на съответната процедура и броя
на получените концепции.
Чл. 13. (1) Външните оценители могат да
бъдат:
1. служители в държавната администрация,
които не заемат длъжност в управляващия
орган или в междинното звено;
2. физически лица, избрани след провеждане на централизиран конкурс;
3. лица, избрани в съответствие със Закона
за обществените поръчки.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават
диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ и най-малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти
по програми или оферти по процедури за
обществени поръчки.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед
на тяхната компетентност, необходима за
конкретната процедура.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят
най-малко на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила
присъда, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася
до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
(5) Изборът на лица по ал. 1, т. 2 за конкретна процедура следва да е съобразен с
принципите на недискриминация и равни
възможности, с предмета на процедурата и с
притежавания от тях опит и квалификация.
Чл. 14. (1) Цен т ра лизи ран конк у рс за
избор на лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 се организира от Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет. Изборът се извършва въз основа на
документи, съответно на писмени декларации,
доказващи съответствие с изискванията по
чл. 13, ал. 2 и 4.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при
спазване на принципите на недискриминация
и равни възможности.
(3) За провеждане на конкурса по ал. 1
на Единния информационен портал за обща
информация за изпълнението и управлението
на ЕСИФ, наричан по-нататък „Единния информационен портал“, се публикува покана
за участие, в която се посочват:
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1. изискванията, на които следва да отговарят лицата;
2. документите, необходими за доказване
на съответствие с изискванията по т. 1;
3. срокът за подаване на заявленията, който
не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) Всяко заинтересовано лице може да
подаде писмено заявление по образец, утвърден от заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика. Образецът на заявление се прилага
към поканата по ал. 3.
(5) Всяко постъпило в срок заявление се
разглежда за установяване на съответствието
на кандидата с обявените изисквания.
(6) За одобрените в резултат от проверката
по ал. 5 лица се съставя списък, който се утвърждава от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата
политика и се публикува в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020) в двумесечен
срок от изтичането на срока по ал. 3, т. 3.
(7) Списъкът по ал. 6 съдържа най-малко
следната информация:
1. имената на експерта съгласно документ
за самоличност;
2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
3. придобита образователна степен и специалност;
4. област на професионална компетентност;
5. данни за професионална квалификация,
допълнителна квалификация, ако има такава,
и практическия опит, свързан със заявената
професионална компетентност.
(8) Списъкът по ал. 6 се допълва чрез
провеждане на нов конкурс не по-късно от 3
години след публикуването му.
(9) Възнагражденията на лицата по чл. 13,
ал. 1, т. 2 се определят на база единна почасова ставка, която се прилага при участие в
оценителни комисии по всички оперативни
програми. Размерът на ставката се посочва
в поканата по ал. 3.
(10) Максималният общ размер на брутното
възнаграждение, което лице по чл. 13, ал. 1,
т. 2 може да получи в рамките на една календарна година за дейността си като външен
оценител, е 30 000 лв.
(11) До 31 януари всяка година на Единния информационен портал се публикува
информация за размера на възнагражденията,
получени от лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 през
предходната календарна година за дейността
им на външни оценители.
Чл. 15. (1) В оценителния процес могат
да участват и:
1. помощник-оценители;
2. наблюдатели.
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(2) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят със заповедта
за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1,
в която подробно се определят възложените
им задачи в процеса на оценка.
(3) Помощник-оценителите са служители
на управляващия орган, на междинното звено
и/или външни оценители, които подпомагат
дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, определени в
заповедта за назначаване на комисията по
чл. 12, ал. 1.
(4) Наблюдателите следят за спазване на
разпоредбите на ЗУСЕСИФ и постановлението
при оценяването на проектните предложения.
Те присъстват на заседанията на комисията,
като не могат да влияят при оценяването
на проектните предложения. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен
писмено да информира ръководителя на управляващия орган. След приключването на
оценителния процес наблюдателят изготвя
доклад за своята дейност до ръководителя
на управляващия орган.
(5) В случаите, когато дейността по оценка
на проектните предложения се извършва от
междинно звено, по своя преценка управляващият орган може да излъчи свой представител
със статут на наблюдател.
Чл. 16. (1) Председателят, секретарят и
членовете на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите трябва да
притежават необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите, възложени им със заповедта за
назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
с някой от кандидатите или партньорите в
процедурата за предоставяне на безвъзмездна
помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на кон-
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фликт на интереси с кандидат или партньор
в процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в йерархична зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3 незабавно
след като научат имената на кандидатите и
партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя
на управляващия орган и се отстранява от
оценителния процес.
(6) В случаите на йерархична зависимост
от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо,
за да се изпълнят съответните изисквания
на ал. 3, т. 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които член на
комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член.
Когато заместването с резервен член не е
възможно, се изменя заповедта за назначаване
на комисията по чл. 12, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които председателят, секретарят, помощник-оценител или
наблюдател не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което
притежава необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите и отговаря на изискванията по
ал. 3, като за това се изменя заповедта за
назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване
на изискванията по ал. 2 и за съответствие
с изискванията по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 17. (1) Оценяването и класирането на
проектните предложения се извършва до три
месеца от назначаването на комисията по
чл. 12, ал. 1, а в случаите по чл. 11, ал. 4 – до
три месеца от крайния срок за кандидатстване
за всяко отделно производство, освен ако по
изключение в заповедта за назначаване на
комисията не е посочен по-дълъг срок, който
не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комисията приключва в
рамките на съответния срок по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на управляващия
орган на програмата, съответно на водещата
програма, при оценка на интегрирани проектни предложения.
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(3) Концепциите за проектни предложения
се оценяват в едномесечен срок от крайния
срок за подаването им по критерии и ред,
определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(4) Въз основа на направената оценка по
ал. 3 ръководителят на управляващия орган
одобрява кандидатите, на които да бъде изпратена покана за участие с проектни предложения.
Чл. 18. (1) Оценката на административното
съответствие и допустимостта се извършва
от членове на оценителната комисия, като те
могат да бъдат подпомагани от помощникоценители.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи
липса на документи и/или друга нередовност,
комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя
разумен срок за тяхното отстраняване, който
не може да бъде по-кратък от една седмица.
Уведомлението съдържа и информация, че
неотстраняването на нередовностите в срок
може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води
до подобряване на качеството на проектното
предложение.
(3) Въз основа на извършената оценка на
административното съответствие и допустимостта комисията по чл. 12, ал. 1 изготвя
списък на проектните предложения, които
не се допускат до техническа и финансова
оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува
на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН 2020, а за недопускането се
съобщава на всеки от кандидатите, включени
в списъка, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Кандидат, чието проектно предложение
е включено в списъка по ал. 3, може писмено
да възрази пред ръководителя на управляващия
орган в едноседмичен срок от съобщаването. При интегрирани проектни предложения
възражението се подава до ръководителя на
управляващия орган на водещата програма.
(5) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
проектно предложение и/или не са допълнени
по реда на ал. 2.
(6) Ръководителят на управляващия орган
определя със заповед лица, които да извършват
проверка за основателността на получените
възражения, като им се осигурява достъп до
цялата документация във връзка с възраженията. В проверката не могат да участват лица,
които са участвали в оценката на админис
тративното съответствие и допустимостта на
проектните предложения.
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(7) Лицата по ал. 6 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за извършване на проверката
и да отговарят на изискванията по чл. 16,
ал. 2 и 3, за което подписват декларации по
чл. 16, ал. 4.
(8) След приключване на проверката лицата по ал. 6 изготвят писмено становище
до ръководителя на управляващия орган за
основателността на всяко от възраженията.
(9) Ръководителят на управляващия орган
се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото
получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка;
2. прекратява производството по отношение
на кандидата.
Чл. 19. (1) Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва
по критерии и методика, определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1. В документите
се определя минимално допустима оценка за
качество на проектните предложения.
(2) За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, чиято
оценка е по-голяма или равна на минимално
допустимата оценка по ал. 1, до покриване
на общия размер на финансовите средства по
съответната процедура.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко
от двама членове на комисията независимо
един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. Окончателната
оценка е средноаритметично между получените оценки. Когато проектно предложение
е оценено от двама членове на комисията и
между двете оценки има разлика от повече
от 20 на сто от максималната възможна
оценка, председателят на комисията възлага
оценяването на трети оценител – член на
комисията с право на глас. Окончателната
оценка е средноаритметично от оценката на
третия оценител и по-близката до неговата от
първите две оценки. Окончателната оценка се
оформя от оценката на третия оценител само
в случаите, когато тя е средноаритметично
от оценките на другите двама.
(4) Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и едната
оценка е под минималната допустима оценка
по процедурата, а другата оценка – над нея
или равна на нея, председателят на комисията
възлага оценяването на трето лице – член на
комисията с право на глас. Окончателната
оценка е средноаритметично от оценката на
третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.
(5) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква
допълнителна пояснителна информация от
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кандидатите, като срокът за представянето є не
може да бъде по-кратък от една седмица. Тази
възможност не може да води до подобряване
на качеството на проектното предложение и
до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1,
т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(6) В случай че при оценката на конкретно проектно предложение се установи, че с
финансовата помощ, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни или минимални помощи,
оценителната комисия намалява служебно
размера на безвъзмездната финансова помощ
до максимално допустимия размер. Тази корекция не може да води до подобряване на
качеството на проектното предложение и до
нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1,
т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(7) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи:
1. наличие на недопустими дейности и/
или разходи;
2. несъответствие меж ду предвидените
дейности и видовете заложени разходи;
3. дублиране на разходи;
4. неспазване на заложените в документите
по чл. 5, ал. 1, т. 1 правила или ограничения
по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.
(8) Корекциите по ал. 7, т. 2 и 3 се извършват след изискване на допълнителна
пояснителна информация от кандидата, като
срокът за представянето є не може да бъде
по-кратък от 5 дни.
(9) Корекциите по ал. 7 не могат да водят до:
1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ,
предвидени в подаденото проектно предложение;
2. невъзможност за изпълнение на целите
на проекта или на проектните дейности;
3. подобряване на качеството на проектното
предложение и нарушаване на принципите по
чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(10) Кандидатът се уведомява за извършените корекции по ал. 6 и 7 с поканата по
чл. 36, ал. 2 ЗУСЕСИФ.
Чл. 20. (1) Въз основа на резултатите от
оценката комисията изготвя оценителен док
лад до ръководителя на управляващия орган,
който включва:
1. списък на предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда
на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всяко предложение;
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2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране,
подредени по реда на тяхното класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне
проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.
(2) Към оценителния доклад се прилагат:
1. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения;
2. копие на заповедта за назначаване на
комисията по чл. 12, ал. 1 и на заповедите за
изменението є, ако има такива;
3. декларациите по чл. 16, ал. 4;
4. разясненията, които са предоставяни на
кандидатите преди подаването на проектните
предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния
процес;
5. оценителни листове от всеки етап на
оценката;
6. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден от
ръководителя на управляващия орган.
(3) В случаите на предварителен подбор на
концепции за проектни предложения лицата
по чл. 12, ал. 8 изготвят доклад до ръководителя на управляващия орган, към който
се прилагат:
1. списък на кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат проектни
предложения;
2. списък на оттеглените по време на оценката концепции за проектни предложения;
3. списък на предложените за отхвърляне
концепции за проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;
4. копие на заповедта за определяне на
лицата по чл. 12, ал. 8 и на заповедите за
изменението є, ако има такива;
5. декларациите по чл. 16, ал. 4;
6. разясненията, които са предоставяни на
кандидатите преди подаването на концепциите
за проектни предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на
оценителния процес;
7. оценителни листове.
(4) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря, съответно секретарите, и
от всички членове на оценителната комисия, а
докладът по ал. 3 – от лицата по чл. 12, ал. 8.
(5) Получаването на докладите по ал. 1 и
3 се удостоверява с дата и подпис.
Чл. 21. При предоставяне на безвъзмездната
финансова помощ за интегрирани проектни
предложения ръководителят на управляващия
орган на водещата програма съгласува доклада
по чл. 20, ал. 1 заедно с приложените към него
документи с ръководителите на управляващите
органи на останалите програми, по които се
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предоставя финансовата помощ. При извършване на предварителен подбор на концепции
за проектни предложения ръководителят на
управляващия орган на водещата програма
съгласува и доклада по чл. 20, ал. 3.
Чл. 22. При извършване на предварителен
подбор на концепции за проектни предложения в 10-дневен срок от получаването на
доклада по чл. 20, ал. 3 ръководителят на
управляващия орган изпраща писмена покана
на одобрените кандидати, в която посочва
срока за подаване на проектни предложения,
и уведомява кандидатите, чиито концепции за
проектни предложения са отхвърлени.
Раздел II
Оценяване при директно предоставяне
Чл. 23. Поканата за участие в процедура
чрез директно предоставяне се изпраща на
конкретните бенефициенти заедно с документите по чл. 5, ал. 1 и се публикува в ИСУН
2020 и на интернет страницата на съответната
програма, съответно на всяка от програмите,
по които се предоставя финансовата помощ
за интегрирани проектни предложения.
Чл. 24. (1) При процедура чрез директно
предоставяне се извършва оценка на: проектно
предложение, включително интегрирано проектно предложение, проектно предложение за
системен проект, финансов план за бюджетна
линия, голям проект по смисъла на чл. 100
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съвместен
план за действие по смисъла на чл. 104 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 с включени в
него проектни предложения по ред, определен
в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 като
задължителен елемент на оценяването по ал. 1
се предвижда оценка на административния,
финансови я и оперативни я капацитет на
конкретния бенефициент за изпълнение на
съответния проект.
(3) При оценка на съвместен план за действие се оценява съответствието на конкретния бенефициент с изискванията по чл. 104,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
съответствието на съвместния план за действие
с изискванията на чл. 106 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013, с целите на съответната програма
и с проектните предложения, включени в него.
(4) Оценяването на проектно предложение, на голям проект и на съвместен план за
действие се извършва в срок до три месеца
от датата на подаването им или от крайния
срок за подаването им, ако такъв е посочен
в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(5) Оценяването на проектно предложение
за системен проект и на финансов план за
бюджетна линия се извършва в срок до един
месец от датата на подаването им.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

(6) Лицата, които извършват оценките по
ал. 4 и 5, трябва да притежават необходимата
квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и да спазват
изискванията по чл. 16, ал. 2.
(7) В оценяването на интегрирани проектни
предложения участват представители на управляващите органи на всяка от програмите,
по които се предоставя финансовата помощ.
(8) При установяване на нередовности,
непълноти и/или несъответствия на документите по ал. 1 съответният управляващ
орган изпраща на конкретния бенефициент
уведомление за установените нередовности,
непълноти и/или несъответствия и определя
разумен срок за тяхното отстраняване, който
не може да бъде по-кратък от една седмица.
Уведомлението съдържа и информация, че
неотстраняването им в срок може да доведе
до прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент. Срокът по
ал. 4 и 5 спира да тече до датата на тяхното
отстраняване.
Чл. 25. (1) При наличие на положителен
резултат от оценяването ръководителят на
управляващия орган в едноседмичен срок
от приключване на оценяването взема решение за:
1. изпращане на голям проект по смисъла
на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за:
а) оценка от независими експерти съгласно
чл. 101, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и
за нотификация съгласно чл. 102, параграф 1
от същия регламент;
б) одобряване от Европейската комисия
съгласно чл. 102, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013;
в) одобряване и нотификация на Европейската комисия съгласно чл. 103, параграфи 2 – 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
2. изпращане на съвместен план за действие
за одобряване от Европейската комисия по
реда на чл. 107 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Управляващият орган изпраща големия проект, съответно съвместния план за
действие, в едноседмичен срок от решението
по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, буква „б“ и
т. 2, при получаване на коментари от страна
на Европейската комисия по големия проект,
съответно по съвместния план за действие,
управляващият орган ги изпраща незабавно на
бенефициента. В тези случаи преработеният
голям проект, съответно съвместен план за
действие, и когато е необходимо, преработените проектни предложения, включени в него,
се подават повторно до управляващия орган
в определен от него разумен срок.
(4) Ръководителят на управляващия орган
взема решение за изпращане на изменения
голям проект, съответно съвместен план за

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

действие и обхванатите от него проектни предложения, на Европейската комисия в 45-дневен
срок от получаването им от бенефициента.
(5) В рамките на срока по ал. 4 управляващият орган извършва оценка на степента на отразяване на получените от страна
на Европейската комисия коментари. При
необходимост големият проект, съответно
съвместният план за действие и обхванатите от него проектни предложения, могат да
бъдат връщани мотивирано на кандидата до
отразяване на коментарите и/или до отстраняване на констатирани други непълноти или
нередовности.
Г л а в а

т р е т а

ОСИГ У РЯВА НЕ Н А ИНФОРМ А Ц И Я И
ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 26. (1) За осигуряване на информация
и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият
орган ежегодно изготвя индикативна годишна
работна програма за следващата календарна
година.
(2) Индикативната годишна работна програма включва планираните процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и се разработва съгласно образец, утвърден от заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика.
(3) Проектът на индикативна годишна работна програма се публикува за коментари
на електронната страница на съответната
програма и на Единния информационен портал не по-късно от 1 октомври всяка година
за срок 20 дни.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 Съветът за координация при управлението на
средствата от Европейския съюз съгласува
проектите на индикативни годишни работни
програми по всички програми по чл. 1, т. 1,
като разглежда едновременно представените
проекти на свое заседание.
(5) След съгласуването по ал. 4 проектът
на индикативна годишна работна програма
се съгласува от Комитета за наблюдение на
съответната програма.
(6) При съгласуването по ал. 4 и 5 проектът
на индикативната годишна работна програма
се разглежда от съответния орган заедно с
информация за коментарите, получени по реда
на ал. 3, и за степента на отразяването им.
(7) Съгласуваната от съответния комитет
за наблюдение индикативна годишна работна
програма се публикува за информация на интернет страницата на съответната програма и
на портала по ал. 3 не по-късно от 30 ноември
всяка година.
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(8) Измененията на индикативната годишна
работна програма се съгласуват от съответния
комитет за наблюдение при:
1. включване на нова процедура;
2. отменяне на планирана процедура;
3. промяна по отношение на конкретна
процедура, свързана със:
а) целите є;
б) начина на провеждането є – чрез директно предоставяне или чрез подбор;
в) общия размер на финансовата помощ
по процедурата – при промяна с повече от
30 на сто спрямо първоначално заложения;
г) допустимите кандидати;
д) максималния процент на съфинансиране.
(9) Извън случаите по ал. 8 измененията
в индикативните годишни работни програми
се изпращат на Комитета за наблюдение за
информация.
(10) Всички изменения в индикативната
годишна работна програма се публикуват на
електронната страница на съответната програма и на Единния информационен портал,
като измененията по ал. 8 се публикуват в
едноседмичен срок от съгласуването им.
Чл. 27. Управляващият орган организира
координирано с мрежата от информационни
центрове по чл. 20, ал. 1 ЗУСЕСИФ разяснителна кампания, насочена към потенциалните
бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата
на публикуване на обявата за откриване на
процедурата.
Чл. 28. До 14 дни от датата на сключване
на административния договор, съответно
издаването на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, на интернет страницата на съответната програма,
а при интегрирани проекти – на интернет
страницата на водещата програма, в ИСУН
2020 и на Единния информационен портал
се публикува информация относно предоставената финансова помощ в съответствие с
изискванията, посочени в приложение XII,
т. 1 „Списък на операциите“ към Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
Чл. 29. До 30 дни от датата на сключване
на административния договор, съответно
издаването на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган организира въвеждащо обучение
за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура, с изключение
на случаите, в които бенефициентът изрично
е заявил, че няма да се възползва от тази
възможност. При необходимост областните
информационни центрове подпомагат управляващия орган в изпълнението на тази
дейност.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Асоциирани партньори на кандидатите
за безвъзмездна финансова помощ“ са всички
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физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на
дейностите по него, но не разходват средства
от безвъзмездната финансова помощ.
2. „Водеща програма“ е програмата, по
която е определен най-голям финансов ресурс
за процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за интегрирани проектни
предложения. В случаите на операции, предвиждащи целенасочена подкрепа за устойчиво
градско развитие в съответствие с чл. 7, т. 2
от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за растеж
и работни места“ и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1080/2006 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.),
водеща програма е оперативна програма „Региони в растеж“.
3. „Кандидати за безвъзмездна финансова
помощ“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез
подаване на проектно предложение или на
финансов план за бюджетна линия.
4. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценяването
на проектното предложение, при който се
извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и на
допустимостта на кандидатите и проектните
дейности.
5. „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физичес
ки и юридически лица и техни обединения,
които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на
проекта или на предварително заявени във
формуляра за кандидатстване дейности от
проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
6. „Техническа и финансова оценка“ е
оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с
критериите за оценка на проектите.
§ 2. Постановлението се прилага и при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по програмата, финансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони, доколкото друго не е предвидено в
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.)
и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европей-
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ския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението
и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на
земеделските производители или в акт по
неговото прилагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд на Европейския съюз и Европейския
фонд за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г. се отменя.
§ 4. Започналите и недовършени до влизането в сила на Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове производства по
предоставянето на безвъзмездна финансова
помощ се довършват по реда на отмененото
Постановление № 107 на Министерския съвет
от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско
дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
§ 5. Промени във вътрешните правила
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по отделните програми, които засягат
функционалностите на ИСУН 2020, се извършват в координация с дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията
на Министерския съвет.
§ 6. Конкурсът по чл. 14, ал. 1 се обявява
в шестмесечен срок от влизането в сила на
постановлението.
§ 7. Образецът по чл. 26, ал. 2 се утвърждава в едномесечен срок от влизането в сила
на постановлението.
§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5449
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството
на здравеопазването на Република България
и Регионалния офис на Световната здравна
организация за Европа 2016 – 2017 г.
(Одобрено с Решение № 451 от 3 юни 2016 г. на
Министерския съвет. В сила от 21 юни 2016 г.)
УВОД
Настоящият документ представлява Двустранното споразумение за сътрудничество
(ДСС) между Регионалния офис на СЗО за
Европа и Министерството на здравеопазването
на България от името на нейното правителство
за двугодишния период 2016 – 2017 г.
Това ДСС 2016 – 2017 г. е приведено в
съответствие с Дванадесетата обща работна
програма на СЗО за периода 2014 – 2019 г.,
която е формулирана с оглед на изводите,
направени по време на действието на Единадесетата обща работна програма. Тя предоставя стратегическа визия на високо ниво
за работата на СЗО, определя приоритетите
и дава цялостна насока за шестгодишния
период, започващ през месец януари 2014 г.
Тя отразява трите основни компонента на
реформата на СЗО: програми и приоритети,
ръководство и управление.
Програмният бюджет на СЗО за 2016 –
2017 г., одобрен от Световната здравна асамб
лея на 67-ата є сесия в Резолюция WHA68.1,
беше ясно оформен от страните членки, които
прегледаха и подобриха механизмите за определяне на приоритети и петте технически
категории и едната управленска категория,
по които е структурирана работата на Организацията.
ДСС отразява новата визия на Регионалния
офис на СЗО за Европа „По-добро здраве
за Европа“, както и идеите, принципите и
ценностите, подкрепящи Европейската стратегическа рамка за здраве и благосъстояние
„Здраве 2020“, приета от Европейския регионален комитет на 62-рата му сесия.
Стратегическата рамка „Здраве 2020“ е
една иновативна пътна карта, която определя
новата визия на Регионалния офис и подкрепя
стратегическите здравни приоритети в Европейския регион за следващите години.
„Здраве 2020“ цели във възможно найголяма степен да увеличи възможностите
за подобряване на здравето на населението
и за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Тя препоръчва на европейските
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страни да разрешат проблемите със здравето
на населението чрез цялостен подход на ниво
общество и правителство. „Здраве 2020“ подчертава необходимостта от подобряване на
цялостното управление в здравеопазването
и предлага пътища и подходи за по-равно
стойно, устойчиво и отговорно развитие на
здравеопазването.
„Здраве 2020“ е формирана на базата на
актуалните данни и е разработена след широки консултации с технически експерти,
страните членки, гражданското общество и
партньорски организации.
Описание на Двугодишното споразумение
за сътрудничество
Този документ представлява практическа
рамка за сътрудничество, която е изготвена в
процеса на последователни консултации между
националните здравни власти и Секретариата
на Регионалния офис на СЗО за Европа.
Програмата за сътрудничество за 2016 –
2017 г. използва като отправна точка процеса
на планиране „отдолу-нагоре“ за 2016 – 2017 г.,
предприет в страната. Тази работа е извършена като част от реформата на СЗО в общия контекст, представен от Дванадесетата
обща работна програма. Целта на метода за
планиране „отдолу-нагоре“ беше да определи
приоритетните здравни резултати, които да
бъдат постигнати от сътрудничеството на
СЗО със страната през периода 2016 – 2017 г.
Настоящият документ детайлизира програмата
за сътрудничество, включително предложени
цели и резултати.
Секретариатът на СЗО носи управленска
отговорност и е отговорен за програмните
бюджетни цели, докато резултатите определят
възприятието за изпълнението от страната
членка на тези цели. Постигането на програмните бюджетни цели е съвместна отговорност
на отделната страна членка и на Секретариата.
Тъй като са на най-високото ниво от веригата
на резултатите, крайните резултати допринасят
за цялостното въздействие на Организацията,
а именно устойчивите промени в здравеопазването на населението, за които допринасят
Секретариатът и страните.
Затова пост игането на п риори тет ни те
резултати, определени в настоящото ДСС, е
отговорност както на Секретариата на СЗО,
така и на правителството на България.
Документът е структуриран по следния
начин:
1. ЧАСТ 1 обхваща въздействието върху
здравето, което се очаква да бъде постигнато
чрез договорената програма за сътрудничество
през 2016 – 2017 г., което ще бъде във фокуса
на съвместните усилия на правителството и
на Секретариата на СЗО.
Включени са резюмета на програмните бюджетни категории, резултатите, програмните
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бюджетни цели и резултати, както и начинът
на осъществяването им. Предвиждат се два
способа на осъществяване:
– Междудържавен – насочен към общите потребности на страните, като се
използват подходи, обхващащи целия
регион. Очаква се все по-голяма част
от работата да бъде осъществена по
този начин.
– Специфичен за конкретната страна – за крайни резултати, които са
строго специфични за потребностите и
условията на отделните държави. Това
ще продължи да бъде от значение и
в много случаи този способ ще бъде
избраният начин на осъществяване.
2. ЧАСТ 2 включва раздели за бюджета
за ДСС, неговото финансиране и взаимните
ангажименти от страна на Секретариата на
СЗО и правителството.
УСЛОВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Приоритетите (ЧАСТ 1) предоставят рамка
за сътрудничество за 2016 – 2017 г. Програмата
за сътрудничество може да бъде преразглеждана или изменяна по време на двугодишния
период по взаимно съгласие, когато обстоятелствата налагат необходимостта от промяна.
Програмните бюджетни цели на двугодишния бюджет и договорените резултати
за 2016 – 2017 г. могат да бъдат изменяни по
взаимно съгласие в писмена форма между
Регионалния офис на СЗО за Европа и правителството в резултат например на промени
в здравната ситуация в страната, промени в
капацитета на държавата за изпълнение на
договорените дейности, специфични потребности, възникнали по време на двугодишния
период, или поради промени в капацитета на
Регионалния офис за осигуряване на договорените резултати, или поради промени във
финансирането. Всяка от страните може да
инициира изменения.
След подписването на ДСС Министерството
на здравеопазването ще потвърди/определи
национален партньор и национални технически координатори. Националният партньор ще
бъде отговорен за цялостното изпълнение на
ДСС от страна на Министерството и редовно
ще осъществява връзка с всички национални
технически координатори. Ръководителят на
Офиса на СЗО в страната (РСО) ще бъде отговорен за изпълнението на ДСС от страна
на СЗО. Работният план на ДСС, включително планираните програмни бюджетни цели,
резултати и графикът за прилагането им ще
бъдат съгласувани по съответния ред. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния
период 2016 – 2017 г. Регионалният офис ще
осигури възможно най-високо ниво на техническа помощ за страната, като съдейства
чрез Офиса на СЗО в страната или чрез други
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начини в страната. Цялостната координация
и управлението на работния план на ДСС е
отговорност на Ръководителя на Офиса на
СЗО в страната.
Разпределението на бюджета на СЗО за двугодишния период показва очакваните разходи
за предоставяне на планираните подрезултати
и резултати предимно на национално ниво. Въз
основа на резултатите от диалога във връзка с
финансирането то ще бъде получено както от
корпоративните финансови средства на СЗО,
така и от всякакви други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. Тези средства не следва да се
използват за субсидиране или запълване на
недостига от финансиране в здравния сектор,
за добавки към заплати или за закупуване на
консумативи. Закупуването на консумативи
и дарения в рамките на операции в отговор
на кризи или като част от демонстрационни
проекти ще продължат да се финансират чрез
допълнителни механизми в съответствие с
правилата и регламентите на СЗО.
Стойността на техническия и управленския
персонал на СЗО в Регионалния офис и в Гео
графски разпределените офиси (ГРО), както
и приносът на Офиса на СЗО в страната за
предоставяне на планираните подрезултати и
резултати не са отразени в посочения бюджет
и по тази причина цифрите са значително под
реалната стойност на подкрепата, която ще
бъде предоставена на държавата. Тази подкрепа
излиза извън рамките на посочения бюджет и
включва техническа помощ и друг принос от
Централата на СЗО, Регионалния офис, ГРО
и нефинансиран принос от офисите на СЗО в
държавите. Бюджетът и евентуалното финансиране, включени в настоящото споразумение,
са средства на Организацията, предназначени
за сътрудничество на Регионалния офис в
рамките на работния план за страната.
Стойността на приноса на правителството – различна от тази, канализирана чрез
Секретариата на СЗО – не е изчислена в ДСС.
Следва също да се отбележи, че настоящото
ДСС е открито за по-нататъшно развитие и
финансиране от други източници, които да
допълнят съществуващата програма или да
въведат дейности, които не са били включени
на този етап.
По-конкретно, Регионалният офис на СЗО
за Европа ще подпомага координацията с
Централата на СЗО, за да се подобри максимално ефективността от намесата в страната
в духа на принципа „Единна СЗО“.
ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА 2016 – 2017 Г.
1.1. Анализ на здравната ситуация
Настоящото здравно и демографско състоя
ние на българското население е резултат от
удълженото действие на множество фактори.
Някои от тях са свързани с общите демо-
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графски тенденции в европейските страни,
а други – с особеностите на историческото,
социалното и здравното икономическо и
културно развитие на България.
През 2015 г. Министерството на здраве
опазването актуализира Националната здравна стратегия на България (2014 – 2020). Тя е
изготвена въз основа на системен анализ и
критическа оценка на показателите, които
характеризират състоянието на общественото здраве в ретроспективен, проспективен и
ситуационен контекст.
С пор ед а к т уа л и зи ра нат а На ц иона л на
здравна стратегия на България (2014 – 2020)
демографското развитие в България зависи от
демографски фактори и процеси, подобни на
тези в развитите страни: ниска раждаемост,
по-малко бракове, повишено ниво на урбанизация и специфичните за развиващите се
страни и страните в преход по-високи нива на
смъртност и интензивна външна миграция. В
резултат на тези процеси България е изправена
пред сериозна демографска криза. Същевременно е налице недостатъчно и неустойчиво
развитие или влошаване на показателите на
здравното състояние на гражданите.
През 2012 г. около 6,3 милиарда лева са били
изразходвани за здравеопазване в България,
което представлява 8 % от БВП1. Приблизително 51 % от общия размер на разходите
са били обществени, от които около 80 % са
изплатени чрез Националната здравноосигурителна каса. Останалата част са най-вече
разходи от джоба на пациентите. Плащанията от джоба на пациентите са единственият
голям източник както на приходи, така и на
разходи в системата на здравеопазването в
България, което представлява 47 % от общите
разходи през 2012 г. 2 Плащанията от джоба
представляват сериозна тежест за някои групи
от населението и увеличават неравенствата.
Данни от Националната агенция за приходите и представителни проучвания на домакинствата показват, че между 7 и 8 % от
населението, което живее в България по всяко
време, нямат здравни осигуровки 3. Освен това
е възможно някои хора, които работят на
сезонна работа, да не се осигуряват, когато
се върнат. С това делът на неосигурените би
бил някъде между 7 и 12 % българи, които не
1
Данните са от Национални здравни отчети
2013, Национален статистически институт.
2
Проект на анализа на състоянието, актюерски
разходен модел и набор от варианти за реформиране на сегашната система, Доклад на Световната
банка, 2015. http://www.mh.government.bg/media/
filer_ public/2015/06/16/intermediate-report-draftdiagnostic-actuarial-costing-model-and-an-array-ofoptions-for-reforming-the-current-system.pdf
3
Проект на анализа на състоянието, актюерски разходен модел и набор от варианти за
реформиране на сегашната система, Доклад на
Световната банка, 2015.
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живеят постоянно извън страната. Макар че
оценките са по-ниски, отколкото се съобщава
от медиите, неосигуреното население все още
потенциално създава проблем, особено ако неосигурените не са извън здравната система по
свой избор, а поради факта, че не могат да си
позволят да платят необходимите вноски. Това
създава сериозни проблеми за финансирането
и функционирането на здравната система. Солидарността на здравноосигурителния модел
е компрометирана от невъзможността да се
съберат приходите, а същевременно броят на
хоспитализациите нараства и изискванията
за висококачествени и високотехнологични
медицински грижи се увеличават.
Анализът на данните от ключови и демографски показатели ясно показва, че в момента
България в сравнение с Европейския съюз е
изправена пред по-сериозни предизвикателства, свързани със:
• Влошаване на демографската структура и застаряване на населението.
През 2013 г. населението на България
е 7,2 милиона души, като в сравнение
с 1990 г. е намаляло с 1,4 млн. Налице е бързо нарастване на дела на
възрастните хора (над 65-годишни),
докато делът на младите (0 – 17-годишни) намалява. Делът на хората
над 65 г. през 1970 г. е бил 9,7 %, а
през 2013 г. – 19,5 % от населението.
• Неблагоприятно съотношение между
ражданията и абортите. След кратък
период на увеличение отново се наблюдава тенденция на намаляване
на раждаемостта. Съотношението на
общия коефициент на плодовитост
(9,46 ‰ през 2012 г.) е близко до нивата в повечето европейски страни,
въпреки че остава по-ниско от това
в ЕС (10,27 ‰).
• Високи нива на майчината и детската
смъртност; нивото на детска смъртност в България (7,3 през 2013 г.) на
1000 живородени продължава да бъде
високо (средната стойност за ЕС през
2011 г. е 4 на 1000 живородени). Но
трябва да се отбележи, че има спад в
детската смъртност: общият спад на
детската смъртност през последните
24 години е двойно по-голям – от 14,8
през 1990 г. до 7,3 през 2013 г. на 1000
живородени.
• Високо ниво и увеличаване на смъртността: 9,1 на 1000 през 1970 г. до 14,4
на 1000 през 2013 г. По отношение на
„смъртността“ България се нарежда на
първо място в ЕС (9,7 на 1000 души
през 2012 г.).
• Ниска продължителност на живота
като години и години на добро здраве.
Продължителността на живота в Бъл-
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гария (74 години) е далеч под нивото
на тази в страните от ЕС (80,3 години);
• Високи нива на хронични незаразни
заболявания, свързани с начина на
живот. Според последното Проучване
на глобална тежест на заболяванията
тежестта на заболяванията в България
е в преход от инфекциозни заболявания към незаразни заболявания
(НЗ). Всъщност до 2010 г. почти 94 %
от смъртните случаи в България са
причинени от НЗ. Заболяваният а на
сърдечно-съдовата система по-конкретно – инфаркти, сърдечна недостатъчност и инсулти – възлизат на над 66 %
от всички докладвани смъртни случаи
в България при 24,2 и 19,2 % загуби на
години продължителност на живота
(ЗГПЖ), дължащи се на исхемична
болест на сърцето и инсулт 4.
• Високо ниво на психични разстройства. Самоубийствата в България за
периода 2009 – 2014 г. са около 12 на
100 000, което включва България в
групата на страните със средно ниво
на самоубийствата. Същевременно
см ър т т а ч р е з с а моу би йс т во п р е з
периода 20 09 – 2013 г. на д ви ша ва
броя жертви на пътнотранспортни
произшествия и заема осмо място
като причина за смърт в България.
Затова остава голямо търсенето на
ефективни методи за предотвратяване и намаляване на честотата на
самоубийствата 5.
• Висок дял на хората със степен на
увреждане и трайни увреждания.
През 2013, 2014 и 2015 г. България се изправя и пред проблема с притока на мигранти,
голяма част от които идват от много ендемични региони за различни инфекциозни и
паразитни болести. Заразените лица могат да
станат източници на зараза на местно ниво.
Притокът на мигранти повдига и въпроса за
развитието на ефективни здравни услуги, за
да се отговори на нуждите на мигрантите.
Тези проблеми са особено чувствителни в контекста на глобалната финансова и
икономическа криза и нейните проявления:
орязване на работни места и повишаване
на безработицата, влошаване на качеството
на живот и работа и др. При тези условия
най-уязвимите групи плащат най-високата
социална цена. Кризата изостри още повече
въпроса за необходимостта от прилагането на
4
Национален статистически институт, 2012,
Статистика на общественото здраве, България,
2013 г.
5
Наков, В., T. Дончев: Самоубийствата в
България 2009 – 2013. Военна болница, София
2015. ISBN 978-619-7196-04-7.
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мерки, които биха имали съществено влияние
върху ограничаването на разпространението
на болестите и рисковите фактори за здравето.
Всички тези данни доказват, че е необходимо прилагането на цялостен и интегриран
подход, който би допринесъл за трайното преодоляване на неблагоприятните тенденции в
здравеопазването, по-конкретно за уязвимите
групи от българското население.
1.2. Приоритети за сътрудничеството
1.2.1. Изпълнение на дневния ред на „Здраве
2020“ в България
България навлиза във фаза на изпълнение на
Националната здравна стратегия (2014 – 2020),
одобрена през 2014 г. и изменена през 2015 г.
Нейният фокус ще бъде поставен върху междусекторните действия и по-доброто управление
с цел да се намалят неравенствата и да се
подобри здравето на жените, новородените,
децата, юношите и други уязвими групи от
населението, като се акцентира и върху психичното здраве и незаразните болести. За да
се постигнат тези цели, освен традиционното
предоставяне на услуги ще се използват и
иновативни и проактивни подходи. Развитието
и управлението на справедлива, устойчива,
ефективна, ориентирана към високото качество и добрите резултати здравна система,
която обхваща и устойчивото предоставяне на
качествени, ефективни достъпни лекарства,
ще допринесе значително за постигане на
целите на Национално здравеопазване 2020.
Допълнителното развитие на първичната
извънболнична медицинска помощ, както и на
специализираната високотехнологична медицинска помощ, предвидено от Националната
здравна стратегия 2014 – 2020, ще гарантира
интеграция между нивата на здравната помощ,
но и на здравната и социалната помощ, като
същевременно се осигури по-добра координация с неправителствените организации при
предоставянето на услуги. Подобряването на
информационната система и използването на
съвременни технологии допълнително ще допринесат за взимането на решения на базата
на данни през целия процес на прилагане на
Националната здравна стратегия. Правилното
интегриране на психичноздравни услуги в семейната медицина за признаване нарастващата
тежест на заболяванията и увеличаването на
връзката между психическото и физическото
здраве продължават да са във фокуса на пакета
с мерки за прилагане.
Въз основа на данните на Националната
здравна стратегия за човешките ресурси в здравеопазването (недостиг на професионалисти,
неадекватна съвкупност от квалификации и
недобро географско разпределение, особено
на медицински сестри и общопрактикуващи
лекари, в резултат на концентрация на населението в градовете и недостига на такова в
селата) ще се разработят различни подходи,

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

които имат за цел ефективното използване
на съществуващия човешки капитал в здраве
опазването и здравното образование.
1.2.2. Връзка на ДСС с националните и
меж дународните стратегически рамки за
България
Настоящото Двугодишно споразумение за
сътрудничество за България подкрепя реализирането на националните здравни политики
на България и планира Националната здравна
стратегия 2014 – 2020 6 , Националната програма за развитие: България 2020 7, Националната
програма за подобряване на майчиното и
детското здраве 2014 – 2020 8 , Националната
прог рама „Превенци я на самоубийствата
в България“ 9, Националната програма за
превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 202010 , Националната програма
за превенция и контрол на туберкулозата в
България 2012 – 201511, Националната програ6
http://w w w.mh.government.bg /media/filer_
publ ic/2 01 5/0 6/2 6/pro ek t-naciona l na-z d rav nastrategiq-2014-2020.pdf
7
http://www.eufunds.bg/en/?q=development
8
http://w w w.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=907
9
http://w w w.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=860
10
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=861
11
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=757

№

Цел на програмния
бюджет

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

ма за превенция на ХИВ/СПИН 2015 – 2020
(в процес на разработване), Националната
програма за психично здраве 2015 – 2020 (в
процес на разработване). Настоящото ДСС
вече установи свързаните ключови цели за
устойчиво развитие (в очакване на приемането
им) и подкрепя реализацията на Националната
програма за развитие: България 2020.
1.2.3. Програмни приоритети за сътрудничество
Следната програма за сътрудничество за
2016 – 2017 е взаимно договорена и избрана
в отговор на загрижеността за общественото
здраве и продължаващите усилия за подобряване на здравния статус на населението
на България.
Програмните бюджетни цели и резултати
подлежат на допълнителни изменения, както
е предвидено в Условията за сътрудничество
от настоящото ДСС.
За всяка категория е предоставена връзка
към свързаните ключови цели за устойчиво
развитие (ЦУР).
Категория 1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Програмна област: ХИВ/СПИН
Резултат: 1.1. Повишен достъп до ключови
интервенции за хора, живеещи с ХИВ
Цел/и за устойчиво развитие, свързани
с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на
благосъстоянието на всички хора във всички
възрасти
Начин на осъществяване

Очаквани резултати/продукти

Повишаване на капацитета на страните за предо с т а в я не н а к л ючови
интервенции срещу ХИВ
чрез активно у частие в
политическия диалог, раз1.1.1. работване на нормативни
насок и и и нс т ру мен т и,
разпространение на страт ег и ческа и нформа ц и я,
както и предоставяне на
техническа помощ

111C1 – Улесняване актуализирането на националните стратегии,
насоки и инструменти в съответствие с глобалните и регионалните
консолидирани насоки за превенция
на ХИВ, грижи и лечение

Повишаване на капацитета на страните за предоставяне на ключови интервенции срещу хепатит
чрез активно у частие в
политическия диалог, раз1.1.2.
работване на нормативни
насок и и и нс т ру мен т и,
разпространение на страт ег и ческа и нформа ц и я,
както и предоставяне на
техническа помощ

112C1 – Подпомагане на разработването и прилагането на национални мултисекторни политики и
стратегии за превенция и контрол
на вирусния хепатит въз основа
на местната епидемиологична обстановка

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

111R1 – Подпомагане на разработването и прилагането на регионални
стратегии за ХИВ/СПИН и планове за действие в съответствие със
стратегията за здравеопазването в
световен мащаб по отношение на
ХИВ/СПИН, 2016 – 2021

X

X
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Програмна област: Туберкулоза
Резултат: 1.2. Универсален достъп до качествена грижа при туберкулоза в съответствие с
глобалната стратегия и цели в областта на туберкулозата след 2015 г.
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Адаптиране и прилагане
в световен мащаб на глобалната стратегия и цели
за превенция, грижи и
1.2.1.
контрол на туберкулозата след 2015 г., както
е прието в резолюция
WHA67.1

121C2 – Подпомагане на страните
в координирането на усилията на
множество сектори и партньорства,
по този начин допринасяйки за разработването на стратегии за сътрудничество между държавите и национални
стратегически планове, и улеснявайки
мобилизирането на ресурси

Обновяване на политическите насоки и техническите средства за
подпомагане на приемането и изпълнението
на глобалната стратегия
и цели за превенци я,
грижи и контрол на ту1.2.2. беркулозата след 2015 г.,
коя т о обх ва ща т ри т е
стълба: (1) интегрирана,
ориентирана към пациента грижа и превенция;
(2) смели политики и
системи за подк репа;
и (3) уси лени нау чни
изследвания и иновации

121R2 – Координиране предоставянето на техническа помощ в съответствие
с нуждите на регионално равнище,
включително регионални механизми
за подпомагане на страните, като
например, Механизмът за техническа
помощ при туберкулоза (TBTEAM),
Регионални комитети по зелена светлина и центрове за сътрудничество към
Световната здравна организация (СЗО)

Специфичен
Междудържавен
за държавата

X

X

Програмна област: Ваксинопредотвратими заболявания
Резултат: 1.5. Увеличаване обхвата на ваксинирането за труднодостъпните групи и общности
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Изп ъ л нен ие и мон ит ори н г на гло ба л н и я
п ла н за дейс т вие о т носно ваксинирането с
акцент върху засилено
1.5.1.
предоставяне на услуги
и мониторинг на имунизацията за постигане
целите на Десетилетието
на ваксините

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти
151R2 – Подпомагане на страните
при установяване и прилагане на
политики и стратегии за осигуряване
на устойчивост на имунизационните
програми

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

Категория 2. НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
Програмна област: Незаразни болести
Резултат: 2.1. Повишен достъп до интервенции за предотвратяване и управление на незаразните болести и техните рискови фактори
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
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Начин на осъществяване

Очаквани резултати/продукти

Позволяване на държавите да прилагат стратегии за намаляване на
модифициращите рискови
фак т ори за незаразните болести (употреба на
2.1.2.
тютюн, хранене, липса
на физическа активност
и вр ед на у по т р еба на
а лкохол), вк лючително
свързаните с тях социални
фактори

212C1 – Водене на междуведомствена работа към СЗО в подкрепа на
многосекторното планиране и изпълнението на политики и планове
за действие с цел намаляване на
модифицируемите рискови фактори
за незаразните болести

Позволяване на държавите да подобрят обхвата
на здравеопазването във
връзка с у правлението
на сърдечно-съдови за2.1.3. болявания, рак, диабет и
хронични респираторни
забол явания и техните
рискови фа к т ори ч р е з
укрепване на здравните
системи

213C1 – Подкрепа разработването/
адаптирането на национални, основани на доказателства, насоки/протоколи/стандарти за управлението на
сърдечно-съдови заболявания, рак,
диабет и хронични респираторни
заболявания

Специфичен
Междудържавен
за държавата

X

X

Програмна област: Психично здраве
Резултат: 2.2. Увеличаване на достъпа до услуги при нарушения в менталното здраве и
употребата на медикаменти
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Страните с технически
капацитет за разработ
ване на интегрирани услуги за психично здраве
2.2.2.
в целия континуум на
п ромоц и я, п рофи ла ктика, лечение и възстановяване

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти
222C2 – Насърчаване и подкрепа изпълнението на насоките за психично
здраве, които обхващат лечението,
възстановяването, профилактиката
и насърчаването

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

Програмна област: Хранене
Резултат: 2.5. Намаляване на хранителните рискови фактори
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Позвол я ва не на д ър жавите да разработват,
прилагат и осъществяват
мониторинг на плановете за действие във връзка
2.5.1. с цялостния разработен
план за храненето на
майки, бебета и малки
деца, който взема под
внимание двойната тежест на недохранването

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти
251C1 – Подпомагане на страните в
определянето на цели и създаването
на национални планове за действие
в съответствие с цялостния план за
храненето на майки, бебета и малки
деца

Специфичен
за държавата

X

Междудържавен
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Категория 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ
Програмна област: Здраве на репродуктивната функция, майки, новородени, деца и юноши
Резултат: 3.1. Повишаване достъпа до интервенции за подобряване на здравето на жените,
новородените, децата и юношите
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

3.1.1. Позволяване на държавите да разширят достъпа до и да подобрят
качеството на ефективни
интервенции за прекратя ва не на п редо т вратими смъртни слу чаи
при майки, ембриони и
новородени от периода
преди бременността до
след раждането с фокус
върху 24-часовия период
около раждането

311R1 – Предоставяне на платформа
за застъпничество и споделяне на
политически варианти, опити и найдобри практики, както и политики и
стратегии за подкрепа и прекратяване
на предотвратими смъртни случаи
при майки и ембриони и намаляване
на вродени дефекти чрез увеличаване на достъпа до висококачествени
интервенции от периода преди бременността до раждането, особено по
време на 24-часовия период около
раждането

Позволяване на държа
вите да прилагат и осъществяват мониторинг
на интегрирани политики и стратегии за насърчаване на здравето
на подрастващите и развитие и намаляване на
3.1.5. рисково поведение сред
подрастващите

315C2 – Подпомагане на страните
в разработването, прилагането и
мониторинга на всеобхватни (или
меж д ус ек т орн и) и н т ервен ц и и за
здравето на подрастващите, включително засилване на връзките между
дейностите и основните програми,
като например тези на сексуалното
и репродуктивното здраве и превенция на ХИВ и инфекции, предавани
по полов път, хранене и физическа
активност, насилие и наранявания,
контрол на тютюнопушенето, употреба на наркотични вещества, психично здраве, превенция на незаразни
болести, както и насърчаване на
здравословен начин на живот

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

X

Програмна област: Социални детерминанти на здравето
Резултат: 3.4. Засилване на междусекторните политики и действията за увеличаване на
равенството в здравеопазването чрез преодоляване на социалните детерминанти на здравето
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 10 – Намаляване на неравенствата
във и между страните
№

Цел на програмния
бюджет

Подобряване на политиките, капацитета и междусекторните действия
на страните за справяне
със социалните детерм и на н т и на зд ра ве т о
и на ма л я ва не на неравенствата в здраве
3.4.1. опазването чрез „здраве
във всички политики“,
управление и всеобщи
здравни подходи в предложените цели за устойчиво развитие

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти
341C1 – С ви к ва не на пар т н ьори,
провеждане на политически диалог
и установяване на механизми за координация в подкрепа на преодоляването на социалните детерминанти на
здравето и приложението на подхода
„здраве във всички политики“
341R1 – Свикване на партньори и
провеждане на политически диалог
на регионално равнище за установяване на механизми за координация
и регионална програма за подкрепа
в преодол яването на социалните
детерминанти на здравето и приложението на подхода „здраве във
всички политики“

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

X
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Категория 4. ЗДРАВНИ СИСТЕМИ
Програмна област: Национални здравни политики, стратегии и планове
Резултат: 4.1. Всички държави имат всеобхватни национални здравни политики, стратегии
и планове, насочени към преминаване към всеобщо здравно осигуряване
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 10 – Намаляване на неравенствата
във и между страните
№

Цел на програмния
бюджет

Подобряване на управленския капацитет на
с т ра н и т е в ра зрабо т ването, прилагането и
прегледа на всеобхватни
национални здравни политики, стратегии и планове за действие (включително многосекторни
действия и „здраве във
4.1.1. всички политики“ и капиталови политики)

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Специфичен
за държавата

411C1 – Улесняване на развитието и
прилагането на цялостна национална
здравна политика/стратегия/план,
който осигурява и/или насърчава
устойчивостта на здравните системи
и е в съответствие с Международното
здравно партньорство или сходни
принципи

X

411C2 – Подпомагане на здравните
органи да се ангажират със заинтересованите страни и в други сектори,
гражданското общество и агенциите
за развитие в политическия диалог
с цел разработване и приложение
на националните здравни политики,
стратегии и планове, които ще повишат устойчивостта на здравните им
системи, като част от усилията за
насърчаване на справедлив напредък
към всеобщо здравно осигуряване

X

Междудържавен

Програмна област: Интегрирани, ориентирани към хората здравни услуги
Резултат: 4.2. Политики, финансиране и човешки ресурси, които да увеличат достъпа до
интегрирани здравни услуги, съсредоточени върху хората
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Специфичен
за държавата

Междудържавен

Справедливо интегрирани, насочени към хората
системи за предоставяне
4.2.1. на услуги в страните,
както и укрепване на
подходите на общественото здраве

421R1 – Разработване на регионални
стратегии/пътни карти с цел ръководене на действията на всички
заинтересовани страни в подкрепа на реформите за предоставяне
на услуги, насочени към достъпни
здравни услуги

X

Стратегии за здравето
на работната сила, ориентирани към всеобщо
зд ра вно о си г у ря ва не,
4.2.2.
прилагани в страните

422R2 – Работа с представителства
в страните за укрепване на капацитета на страните за изпълнение на
глобалната стратегия за здравето
на човешките ресурси: здравето на
работната сила 2030 г., и глобалната
стратегия за интегрирани здравни
услуги, насочени към хората

X

Програмна област: Достъп до лекарствените продукти и здравни технологии и засилване
на регулаторния капацитет
Резултат: 4.3. Подобрен достъп до и рационално използване на безопасни, ефикасни и качествени лекарствени продукти и други здравни технологии
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
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№

Цел на програмния
бюджет

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3
Начин на осъществяване

Очаквани резултати/продукти

Позвол я ва не на д ър жавите да разработват
или актуализират, изп ъ л н я в ат, и зв ърш в ат
мониторинг и оценяват
националните политики
4.3.1. за по-добър достъп до
лекарствени продукти и
други здравни технологии; и да повишат своя
основан на доказателства подход за подбор и
рационално използване

431C1 – Подпомагане събирането на
информация относно достъпа до лекарствени продукти и други здравни
технологии и относно фармацевтичния и/или здравно-технологичния
сектор и профил на страната

Подобряване качеството и безопасността на
лекарствените продукти
и други здравни техноло4.3.3.
гии чрез норми, стандарти и насоки, укрепване
на регулаторните системи и преквалификация

433C1 – Осигуряване на лидерство
и подкрепа в изграждането на национален капацитет за прилагане
на техническите насоки, норми и
стандарти на СЗО, свързани с осигуряване на безопасността и качеството
на здравните технологии

431C3 – Укрепване на капацитета на
България за насърчаване на достъпа
и рационално използване на лекарствени продукти и други здравни
технологии и услуги

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

X

X

Програмна област: Информация и сведения за здравните системи
Резултат: 4.4. Всички страни, които имат добре функционираща здравна информация,
електронно здравеопазване, научни изследвания, етика и системи за управление на знания в
подкрепа на националните приоритети в здравеопазването
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Цялостен мониторинг на
глобалната, регионалната и здравната ситуация,
тенденции, неравенства
и детерминанти на държавата чрез използване
4.4.1.
на глобални стандарти,
включително събиране и
анализ на данни за справяне с липсата на данни
и оценка на работата на
системата

441C1 – Редовно оценяване на националната и субнационалната (регионалната) здравна ситуация и тенденции чрез използване на методи за
сравнение, отчитайки националните,
регионалните и глобалните приоритети и осигуряване качеството на
статистиката

Политики, инструменти, мрежи и ресурси за
управление на знанията,
разработени и използвани от СЗО и страните с
цел укрепване на техния
4.4.3. капацитет за генериране,
споделяне и прилагане
на знанието

443C1 – Създаване на механизми за
непрекъснато укрепване на националния капацитет в управлението на
знания и писмен превод в подкрепа
на изпълнението на политики и интервенции за общественото здраве
443R1 – Подпомагане на държавни
органи в осигуряване на подкрепа за
укрепване на националния капацитет за идентифициране, генериране,
превод и използване на доказателства
за изготвяне на политика чрез платформи за превод на знанието

Категория 5. ПОДГОТВЕНОСТ, НАДЗОР И РЕАГИРАНЕ
Програмна област: Капацитет за сигнализиране и реакция

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

X

X

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Резултат: 5.1. Всички задължения съгласно Международните здравни правила (2005 г.) са
изпълнени
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти;
Цел 9 – Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива
индустриализация и насърчаване на иновациите; Цел 11 – Превръщане на градовете и населените места в приобщаващи, сигурни, еластични и устойчиви; Цел 17 – Укрепване на средствата
за изпълнение и съживяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Изпълнение и мониторинг на Меж ду народните здравни правила
(2005 г.) на национално
равнище и обучение и
5.1.1. консултации за държавите членки в по-нататъшното разработване и
използване на основни
капацитети, изисквани
по реда на Правилата

511C1 – Подпомагане по-нататъшното развитие и прилагане на националния план за прилагане на
Международните здравни правила
(2005 г.) в страните и продължаване
подкрепата на националните партньори в поддържането на националните капацитети на МЗП през целия
двугодишен период

Поддържане на капацитета за предоставяне на
основани на доказателства и навременни политически насоки, оценки
на риска, управление на
5.1.2. информацията, реакция
и комуникации за всички сериозни извънредни
здравни ситуации, които
могат да предизвикат
меж д у нар од на за г риженост

512R2 – Осигуряване на механизм и
за а дек ват но у п равление на информацията, оценка на риска, комуникация при кризи, логистика,
складови наличности и увеличаване
на капацитета за събития, които
могат да предизвикат международна
загриженост

Специфичен
за държавата

Междудържавен

X

X

Програмна област: Епидемични и пандемични болести
Резултат: 5.2. Повишаване на капацитета на страните за изграждане на устойчивост и адекватна готовност за бърза, предвидима и ефективна реакция при мащабни епидемии и пандемии
Цел/и за устойчиво развитие, свързани с Резултата: Цел 3 – Осигуряване на здравословен
начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на всички хора във всички възрасти
№

Цел на програмния
бюджет

Начин на осъществяване
Очаквани резултати/продукти

Техническа помощ на
д ърж а ви т е ч лен к и за
у величаване на капацитета на готовност и
реагиране при заплахи
5.2.1.
от епидемии и пандемии
с конкретен акцент върху
прилагането на Рамката
за готовност за грипна
пандемия

521C2 – Ангажиране (на държавите)
при осъществяването на националната готовност, програми за превенция
и контрол на грипа в съответствие с
регионалните и глобалните политики
и стратегии

Поддържане на капацитета за предоставяне на
експертни напътствия и
водещи глобални мрежи
5.2.2. и системи за предвиждане, предотвратяване и
контрол на епидемични
и пандемични заболявания

522C2 – Подпомагане на страните в
разработването или укрепването на
системите за наблюдение за приоритетни епидемични заболявания

Специфичен
за държавата

X

X

Междудържавен
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№

Цел на програмния
бюджет

На дзор на д изп ъ л не нието на проектоплана
за глоба лни действи я
срещу антимикробната
5.2.3. резистентност, включително наблюдение и развитие на националните
и регионалните планове

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
Начин на осъществяване

Очаквани резултати/продукти
523C2 – Подпомагане на национални действия срещу антимикробната
резистентност, включително разработване на планове и системи за
наблюдение

Специфичен
за държавата

X

523R1 – Подпомагане ангажираността на ст раните в регионални я и
глобалния план за действие за антимикробната резистентност

Програмата за сътрудничество, представена
по-горе, се основава на специфичните нужди на отделните страни и на регионалните
и глобалните инициативи и перспективи на
СЗО. Тя има за цел да улесни стратегическата
ориентация на сътрудничеството и да служи
като основа за фокусиране на сътрудничеството в областта на определен брой приоритетни
резултати и цели на програмния бюджет,
които се считат за възможно постижими и
от съществено значение за подобряване на
състоянието на здравето и за които СЗО може
да даде уникален принос.
ЧАСТ 2. БЮДЖЕТ И АНГАЖИМЕНТИ ЗА
2016 – 2017 Г.
2.1. Бюджет и финансиране
Общият бюджет на ДСС на България е
248,346 щатски долара. Всички средства ще
бъдат използвани за финансиране на този
бюджет.
В съответствие с резолюция WHA66.2 на
Световната здравна асамблея след диалог
за финансиране Генералният директор ще
оповес т и разп ределен иет о на на л и ч н и т е
средства, след което Регионалният директор
може да разгледа разпределението на Регионалното бюро за двугодишните съвместни
споразумения.
Стойността на приноса на СЗО се простира
отвъд посочените парични суми в този документ, тъй като включва техническа помощ
и други суровини от седалището на СЗО,
Регионалния офис, ГРО и представителства
в страната. Секретариатът на СЗО като част
от годишния и двугодишния си доклад за
изпълнение на бюджета на програмата на
Регионалния комитет ще включи оценка на
действителните разходи на програмата за страната, в това число, в количествено отношение,
пълната подкрепа, предоставена на страните
от Регионалната служба, в допълнение към
сумите директно в бюджета за работни планове на отделните държави.
2.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО
съвместно се ангажират да работят заедно,
за да мобилизират допълнителни средства,

Междудържавен

X

необходими за постигане на резултатите, целите на програмния бюджет и документите,
определени в това ДСС.
2.2.1. Ангажименти на Секретариата на СЗО
СЗО се съгласява да предостави, в зависимост от наличието на средства и нейните
правила и разпоредби, целите и документите,
определени в това ДСС. Отделни споразумения
ще бъдат сключвани за всяка местна субсидия или директни вложения за финансово
сътрудничество по време на изпълнението.
2.2.2. Ангажименти на Правителството
Правителството трябва да се включи в политиката и формулирането и изпълнението на
необходими стратегии и да предостави на разположение персонал, материали, консумативи,
оборудване и местни разходи, необходими за
постигане на резултатите, посочени в ДСС.
СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ
Общи съкращения
ДСС – Двугодишно споразумение за сът
рудничество
EURO – Регионалният офис на СЗО за
Европа
ГРО – Географски разпръснати офиси
РЗС – Ръководител на службата на СЗО в
определена държава
РО – Регионална служба
ЦУР – Цели за устойчиво развитие
Технически съкращения
ЕС – Европейският съюз
САВИ – Алиансът САВИ (бившият Световен алианс за ваксини и имунизации)
МСП – Международните здравни правила
НТИ – Национални технически източници
НЗБ – Незаразни болести
НПО – Неправителствена организация
За Министерството
на здравеопазването
на Република България:
Д-р Петър Москов,
министър
5288

За Регионалния
офис на СЗО
за Европа:
Д-р Жужана Якаб,
директор

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ (обн., ДВ, бр. 37 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г.; изм.,
бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2004 г.,
бр. 60 от 2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от
2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 56 от 2012 г., бр. 6
от 2016 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е юридическо
лице със седалище в София и е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
транспорта, информационните технологии
съобщенията“.
§ 2. В чл. 4а думата „контролен“ се заменя
с „надзорен“.
§ 3. В чл. 5 след думата „transport“ се добавя
„information technologies and communications“.
§ 4. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е с обща
численост на персонала 111 щатни бройки и
има следната структура:
1. главен директор – 1;
2. главен секретар – 1;
3. дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“ – 13;
4. дирекция „Авиационна безопасност“ – 44;
5. дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни
произшествия“ – 24;
6. дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“ – 28.“
§ 5. Член 11а се изменя така:
„Чл. 11а. (1) Общата администрация изпълнява функции по осигуряването на дейността
на главния директор на ГД „ГВА“ и на специализираната администрация относно:
1. финансово-стопанско обезпечаване;
2. техническо и финансово осигуряване;
3. информационно обслужване;
4. деловодно обслужване;
5. управление на собствеността.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Финансово-стопански дейности
и административно обслужване“.
(3) Дирекцията по ал. 2:
1. организира и контролира финансовата
дейност, счетоводната отчетност и вътрешния
финансов контрол;
2. изготвя проекта на бюджет на главната
дирекция;
3. изготвя счетоводните отчети и следи за
правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;

ВЕСТНИК
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4. подпомага главния директор в управлението на финансовите ресурси, като:
а) осъществява предварителен контрол за
законосъобразността на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност;
б) осъществява проверки преди вземане
на решения за поемане на задължения или
за извършване на разходи;
5. оказва съдействие на главния директор
по прилагането на Закона за обществените
поръчки;
6. организира и участва в годишната инвентаризация;
7. организира и контролира административното обслужване;
8. организира и контролира деловодната
дейност, в т. ч. документооборот, архив и
съхраняване на ведомствените документи;
9. организира и контролира правилното
използване, стопанисване и управление на
собствеността на главната дирекция;
10. организира функционирането и поддържа автоматизираната информационна
инфраструктура на главната дирекция – локални мрежи, комуникационно оборудване,
компютърна техника и софтуер;
11. подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на главната дирекция
в интернет;
12. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на главната дирекция
с оборудване, резервни части и консумативи,
като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от
специализираната администрация;
13. организира финансовото осигуряване
на кариерното развитие на служителите на
ГД „ГВА“ и тяхното обучение и подпомага
дейността на дирекция „Регулиране, международно сътрудничество и авиационна сигурност“ по чл. 12, ал. 5, т. 5;
14. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Специа лизираната админист раци я
е организирана в дирекция „А виационна
безопасност“, дирекция „Аеронавигационно
обслужване, търсене и спасяване при авиационни произшествия“ и дирекция „Регулиране,
международно сътрудничество и авиационна
сигурност“.
(3) Дирекция „Авиационна безопасност“:
1. изготвя експертни становища, доклади,
анализи и препоръки по въпроси, свързани с
осигуряването на изискващото се равнище на
безопасност на гражданското въздухоплаване;
2. участва в подготовката на проекти на
подзаконови нормативни актове в областта на
гражданското въздухоплаване, както и спецификации, указания, правила и процедури;
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3. извърша необходимите действия в съответствие с компетентността на дирекцията,
свързани с издаването на лицензи, разрешения,
разрешителни, свидетелства, удостоверения,
одобрения, атестации и сертификати;
4. контролира гражданското въздухоплава не и г ра ж данск и т е въ зд у хоп ла ват елни
средства, организациите за обучение и авиационните оператори, лицата по чл. 119е ЗГВ,
авиомедицинските центрове, авиомедицинските експерти и авиационния персонал;
5. утвърждава и контролира изпълнението
на актове, регламентиращи подготовката, организацията, провеждането и отчитането на
въздухоплавателната дейност, технологични
и технически документи, програми, планове,
доклади и анализи в съответствие с изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни
актове;
6. разследва инциденти;
7. контролира гражданските летища, летателни площадки и други летищни съоръжения,
както и самолетообслужващата техника;
8. дава становище пред главния директор
относно публикуването на данни в Сборника
за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
9. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на
гражданското въздухоплаване във връзка с
безопасността на полетите;
10. организира и изпълнява дейности по
лицензиране на оператори по наземно обслужване или самообслужване в съответствие с
изискванията на ЗГВ и подзаконовите нормативни актове;
11. води регистри в случаите, предвидени
от закон;
12. поддържа и развива системата за управление на качеството в ГД „ГВА“;
13. организира и координира разработването, осъвременяването и прилагането на
процедурите по качество в ГД „ГВА“;
14. организира и координира провеждането
на независима оценка на системата по т. 12;
15. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.
(4) Дирекция „Аеронавигационно обслужване, търсене и спасяване при авиационни
произшествия“:
1. изготвя проекти на експертни становища, доклади, анализи и препоръки и участва
в подготовката на проекти на подзаконови
нормативни актове по въпроси, свързани с
аеронавигационното обслужване, търсене и
спасяване при авиационни произшествия;
2. контролира аеронавигационните и други
съоръжения, свързани с гражданското въздухоплаване;
3. извършва необходимите действия в съответствие с компетентността на ГД „ГВА“,
свързани с издаването на лицензи, разрешения
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и удостоверения по отношение дейността на
аеронавигационното обслужване, търсене и
спасяване при авиационни произшествия;
4. дава становище пред главния директор
относно публикуването на данни в Сборника
за аеронавигационна информация и публикация на Република България;
5. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта на
аеронавигационното обслужване, търсене и
спасяване при авиационни произшествия в
гражданското въздухоплаване;
6. извършва проверки за безопасна и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване, предоставящи услуги
в обслужваното въздушно пространство на
Република България;
7. извършва проверки и подготвя становища
на главния директор във връзка с издаване
на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване на кандидатите за
доставчици на аеронавигационно обслужване
за всеки вид аеронавигационни услуги;
8. участва в проверки на доставчика на
аеронавигационно обслужване за съответствие с изискванията, при които е издадено
свидетелството;
9. изготвя становища до главния директор
във връзка с признаването на свидетелства за
извършване на аеронавигационно обслужване, издадени от чужди национални органи за
контрол за осигуряване на аеронавигационно
обслужване;
10. изготвя мотивирано предложение за
частично делегиране на функциите по осъществяване на проверки и контрол на доставчиците на аеронавигационно обслужване на
чужди национални органи за контрол;
11. изготвя годишни доклади за дейността
на Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ като национален
надзорен орган;
12. предлага мотивирано на главния директор отнемане на свидетелства за извършване
на аеронавигационно обслужване;
13. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове във връзка с безопасната
и ефективна работа на доставчиците на аеронавигационно обслужване;
14. при денонощен режим на работа заедно
с Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа сили и средства в съвместния
авиационен и морски координационен център
за търсене и спасяване, като в случаите на
авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на
човешки живот и оказва помощ на търпящи
бедствие въздухоплавателни средства и хора
във въздушното пространство на Република
България и на нейната сухоземна територия,
както и в българския морски отговорен район
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за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища
на Република България;
15. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Дирекция „Регулиране, международно
сътрудничество и авиационна сигурност“:
1. оказва правно съдействие на ръководството на администрацията за законосъобразното изпълнение на нейните функции, като
разработва и предлага решения на правни
проблеми, свързани с дейността на главната
дирекция;
2. осъществява процесуалното представителство на главната дирекция;
3. изготвя договори във връзка с дейността
на главната дирекция и осъществява контрол
по изпълнението на сключените договори;
4. разработ ва п роек т и на нормат ивни
актове;
5. организира дейността и изготвя актове
и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на
служебните и трудовите правоотношения, и
съхранява трудовите и служебните досиета
на служителите в ГД „ГВА“;
6. организира и осъществява цялостната
дейност по лицензиране на въздушните превозвачи;
7. организира и осъществява дейностите
по глава Х „В“ от ЗГВ „Процедура за определяне размера на летищните такси на летище
с годишен трафик над 5 милиона превозени
пътници или на летище с най-голям брой
пътнически превози на територията на Република България“;
8. разглежда и се произнася по жалбите на
пътниците съгласно ЗГВ и Регламент № 261
на Европейския парламент и на Съвета от
11 февруари 2004 г. относно създаване на
общи правила за обезщетяване и помощ на
пътниците при отказан достъп на борда и
отмяна или голямо закъснение на полети и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;
9. регулира безопасния превоз на опасни
товари по въздуха в съответствие с международните и националните нормативни актове;
10. организира и осъществява дейността
на ГД „ГВА“ във връзка с изпълнението на
задълженията, произтичащи от международните договори, страна по които е Република
България, и членството є в организации в
областта на гражданското въздухоплаване;
11. координира конкретното изпълнение от
ГД „ГВА“ на задълженията, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз и специализираните международни
организации;
12. организира и изпълнява дейности по
осигуряването на достъпа до пазара на въздушни превозвачи;
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13. защитава икономическите и търговските интереси на българските потребители
и авиационни оператори по отношение на
практиката и политиката на прилагане на
едностранни ограничителни търговски или
икономически действия, като при необходимост прави предложения пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за въвеждане при всеки един
конкретен случай на подходящи мерки;
14. разработва предложения до министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне
на международни договори в областта на
гражданското въздухоплаване и за членство
и участие в специализирани международни
организации и инициативи;
15. издава разрешения за полети в съответствие със ЗГВ и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
16. контролира физическите и юридическите лица във връзка с икономическите
аспекти на безопасността в гражданското
въздухоплаване;
17. контролира физическите и юридическите
лица във връзка със сигурността;
18. изготвя експертни становища, доклади,
анализи и препоръки и участва в подготовката на проекти на подзаконови нормативни
актове по въпроси, свързани с постигане на
сигурността на гражданското въздухоплаване;
19. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица в областта
на гражданското въздухоплаване във връзка
със сигурността на полетите;
20. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти и пропуски на
физически и юридически лица, както и на
моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища
за обществено ползване;
21. координира връзките с обществеността;
22. изпълнява и други функции, възложени
от главния директор.“
§ 7. В чл. 20а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „летателната експлоатация“ се добавя „(при летални проверки
в полет на пилоти)“.
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. професионален опит и практика съг
ласно предвиденото в Раздел Б на Регламент
(ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември
2014 г. относно поддържане на летателната
годност на въздухоплавателните средства и
авиационните продукти, части и устройства и
за одобряване на организациите и персонала,
изпълняващ тези задачи и всички актове,
свързани с изменението и допълнението му.“
Министър:
Ивайло Московски
5393

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка
19.4. „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 9 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 8 думите „но не по-късно
от 31 декември 2023 г.“ се заличават.
§ 2. В чл. 9, ал. 3, т. 3 след думата „лидери“
се добавя „и за уязвими групи и застрашени
от бедност целеви групи, включително роми“.
§ 3. В чл. 12, ал. 5 изречение второ се
заличава.
§ 4. В чл. 16, ал. 3 след думите „в двумесечен срок“ се добавя „но не по-късно от
15.11.2023 г.“.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява предварителна проверка и последващ
контрол върху обществени поръчки съгласно
утвърдени от изпълнителния директор на
ДФЗ процедури за предварителни проверки
и последващ контрол.“
2. Създават се ал. 4 – 8:
„(4) Указанията на ДФЗ при осъществяване
на предварителната проверка на планираните
обществени поръчки за избор на изпълнител
на всички дейности по проекта са задължителни за ползвателя на помощта.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ осъществява предварителната проверка по ал. 2 в срок
до 20 работни дни от получаването на списъка
на планираните обществени поръчки, който
е по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
последващ контрол по ал. 2 в срок до четири месеца от получаване на документите за
проведената обществена поръчка за избор на
изпълнител.
(7) При нередовност или липса на документи, при непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти при извършване
на контрола по ал. 5 и 6 ДФЗ може да изиска
от ползвателя представяне на допълнителни
данни и/или документи. Ползвателят е длъжен
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомлението да представи изисканите му
данни и/или документи. Представени след
този срок данни и/или документи, както и
такива, които не са изрично изискани от ДФЗ,
не се вземат предвид.
(8) Срокът по ал. 5 и 6 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
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или неяснота на заявените данни и посочените
факти при извършване на контрола по ал. 2.“
§ 6. В чл. 26, ал. 3 се създава т. 6:
„6. не е спазила нормативно заложени
задължения.“
§ 7. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „колективния управителен орган,“ се добавя „контролния орган
и персонала на МИГ,“, а думите „6 месеца“
се заменят с „един месец“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и на всеки от
членовете на колективния управителен орган,
контролния орган и персонала на МИГ, както
и временно изпълняващ такава длъжност“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. декларация съгласно приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 8 и декларация по чл. 24,
ал. 1, т. 9 от Наредба № 22 от 2015 г., попълнена
и подписана от всеки член на колективния
управителен орган и контролния орган на
МИГ, от персонала на МИГ, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а когато член
на управителния или контролния орган е
юридическо лице, декларацията се подписва
от неговия представляващ;“
г) точка 8 се отменя.
2. В ал. 7 след думата „коригирана“ се
добавя „пред ДФЗ“.
§ 8. В чл. 29, ал. 8 след думата „коригирана“
се добавя „пред ДФЗ“.
§ 9. В чл. 30, ал. 6 след думите „по чл. 16“
се добавя „за предходната година“.
§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „допустимост“
се добавя „и/или условията, при които е
извършена оценка по критериите за избор“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на финансова помощ, когато по
отношение на МИГ, член на колективния управителен орган и представляващ по закон и
пълномощие член на колективния управителен
орган на МИГ, включително и когато член е
юридическо лице, член на контролен орган
на МИГ или персонала на МИГ, се установи
несъответствие с изискване на чл. 12 или 13
от Наредба № 22 от 2015 г.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от
28 април 2016 г. за изменение на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на
изменението и съдържанието на програмите
за развитие на селските райони, публичност
та на тези програми и коефициентите на
преобразуване в животински единици (ОВ,
L 115/33, 29 април 2016 г.)“.
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2. В ал. 3 накрая се добавя „и съответните
разходи за популяризиране, информираност и
публичност при неизпълнение на задължение
по ал. 1“.
3. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 22б“ се заменят
с „чл. 42“.
§ 12. Приложение № 5 към чл. 28, ал. 1,
т. 7 се отменя.
§ 13. Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1,
т. 8 се отменя.
§ 14. В приложение № 7 към чл. 29, ал. 2 в
раздел А.Общи документи се правят следните
изменения:
1. В т. 5 думите „приложение № 5 и приложение № 6“ се заменят с „приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 8 и декларации по чл. 24,
ал. 1, т. 9 от Наредба № 22 от 2015 г.“
2. Точка 18 се заличава.
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“, а „ДФЗ – РА“ се заменя с „ДФЗ“.
Министър:
Десислава Танева
5512

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 27 от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна
позиция и статистиката на ценните книжа
(ДВ, бр. 27 от 2014 г.)
§ 1. Членове 2 и 3 се отменят.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Доставчиците на платежни услуги
изпълняват нареждане за превод във връзка
със сделка, която подлежи на деклариране по
реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, след
удостоверяване декларирането на сделката
от местното юридическо лице или едноличен
търговец.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Българската народна банка може
да събира агрегирани данни или друга релевантна непосредствено достъпна информация,
при условие че този процес не се отразява на
директната обработка на плащанията и може
да бъде напълно автоматизиран от доставчиците на платежни услуги. Информацията се
предоставя съгласно писмени указания на
подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“.“
§ 4. В чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) Не подлежат на деклариране по ал. 1,
т. 5 сделки по придобиване на ценни книжа
без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, извършени от местни
юридически лица, принадлежащи към институционален сектор „Финансови предприятия“.“
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§ 5. В чл. 8, ал. 2 след думите „електронен
път“ се поставя запетая и се добавя „при
прекратяване на сделка по предоставяне или
получаване на финансов кредит“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „година“ думите
„размерът му“ се заменят с „регистрираният
му размер“.
2. В ал. 9 думите „институционален сектор“
се заменят с „институционални сектори“, а
след думите „Финансови предприятия“ се
добавя „и „Държавно управление“.
§ 7. В чл. 12, ал. 4 след думите „чл. 9, ал. 2“
се добавя „и 4“.
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“.
2. В ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 1
и“, а след думите „ал. 2“ се поставя запетая
и се добавя „ал. 4“.
§ 9. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка предоставя на лицата достъп до съхраняваната за тях
статистическа информация след получаване
на заявление за това. Заявлението се подава
лично, а за юридически лица – чрез законните
им представители. Ако заявлението се подава
по пощата, същото следва да бъде нотариално
заверено. Когато заявлението се подава чрез
пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено. В заявлението се посочва
уникален идентификатор на лицето – ЕГН или
ЛНЧ за физически лица, съответно ЕИК или код
по БУЛСТАТ за юридически лица и търговци.“
§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Създава се т. 4:
„4. Институционален сектор „Държавно
управление“ включва единиците съгласно
т. 2.111 – 2.117 на Регламент (ЕС) № 549/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно Европейската система
от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ЕСС 2010), както следва:
а) Централно държавно управление;
б) Местно държавно управление;
в) Социалноосигурителни фондове.“
Заключителна разпоредба
§ 11. Тази наредба се издава на основание
чл. 7, ал. 11, чл. 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 4 от
Валутния закон и чл. 42 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение
№ 76 от 30.06.2016 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка и влиза в сила
от 1 август 2016 г.
Управител:
Димитър Радев
5452
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-96
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ловеч, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 147 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за гр. Ловеч.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 2 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 94.2 MHz за гр. Ловеч.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ловеч.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 147
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за

аудитория над 35-годишни, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ловеч, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

94.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Ловеч

Адрес, точка на излъчване:

РРТС Стратеш

Географски координати:
Северна ширина

43N07 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 15

Надморска височина на кота 285 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 200 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъче- до 300 W
на мощност:
Максимална ефективна височи- до 800 m
на на АФС:
Медианна стойност на интензи- 66 dB (µV/m)
тета на ЕМП:
5411
РЕШЕНИЕ № РД-05-97
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Ловеч, област Ловеч.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 147 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за гр. Ловеч.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
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електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 2 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 101.2 MHz за гр. Ловеч.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Ловеч.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 147
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Ловеч, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса)
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
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Приложение

Честота:

101.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Ловеч

Адрес, точка на излъчване:

РРТС Стратеш

Географски координати:
Северна ширина

43N07 54

Географски координати:
Източна дължина

24E43 15

Надморска височина на кота 285 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 200 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъче- до 300 W
на мощност:
Максимална ефективна височи- до 800 m
на на АФС:
Медианна стойност на интензи- 66 dB (µV/m)
тета на ЕМП:
5412
РЕШЕНИЕ № РД-05-98
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Златоград, област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 146 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за Златоград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 4 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 87.9 MHz за
Златоград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлага-
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ната услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Златоград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 146
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35-годишни, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Златоград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

87.9 MHz

Адрес, населено място:

Златоград

Адрес, точка на излъчване:

ТВРС Златоград

Географски координати:
Северна ширина

41N22 42

Географски координати:
Източна дължина

25E06 22

Надморска височина на кота 575 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5413
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РЕШЕНИЕ № РД-05-99
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване
на лицензи я за радиодейност за Златог рад,
област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 146 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за Златоград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
4 конкурса, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 92.5 MHz за
Златоград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде с
общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна
насоченост, предназначени за преобладаващата
част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Златоград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 146
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
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електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за Златоград за
честотно назначение с технически параметри, посочени в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

92.5 MHz

Адрес, населено място:

Златоград

Адрес, точка на излъчване:

ТВРС Златоград

Географски координати:
Северна ширина

41N22 42

Географски координати:
Източна дължина

25E06 22

Надморска височина на кота 575 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 1000 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5414
РЕШЕНИЕ № РД-05-100
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Златоград, област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 146 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за електронни медии актуална информация
относно свободните радиочестоти за Златоград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
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В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 4 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 99.8 MHz за
Златоград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20- до 45-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Златоград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 146
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория от 20- до 45-годишни, разпространявана чрез използване на налични и/или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно
аналогово радиоразпръскване за Златоград, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН
Приложение

Честота:

99.8 MHz

Адрес, населено място:

Златоград

Адрес, точка на излъчване:

ТВРС Златоград

Географски координати:
Северна ширина

41N22 42

Географски координати:
Източна дължина

25E06 22

Надморска височина на кота 575 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5415
РЕШЕНИЕ № РД-05-101
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Златоград, област Смолян.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 146 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за Златоград. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, и приложение, съдържащо съответните
технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 4 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 105.5 MHz за
Златоград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
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бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Златоград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 146
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Златоград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

105.5 MHz

Адрес, населено място:

Златоград

Адрес, точка на излъчване:

ТВРС Златоград

Географски координати:
Северна ширина

41N22 42

Географски координати:
Източна дължина

25E06 22

Надморска височина на кота 575 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5416
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РЕШЕНИЕ № РД-05-102
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Велинград, област Пазарджик.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 145 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за Велинград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 101.2 MHz за
Велинград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Велинград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 145
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
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радиоразпръскване за Велинград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

101.2 MHz

Адрес, населено място:

Велинград

Адрес, точка на излъчване:

хижа Кисловодск

Географски координати:
Северна ширина

42N01 30

Географски координати:
Източна дължина

23E59 20

Надморска височина на кота 800 m
терен:
Максимална мощност на из- до 200 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 300 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5417
РЕШЕНИЕ № РД-05-103
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Велинград, област Пазарджик.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 145 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за Велинград.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
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В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 104.0 MHz за
Велинград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за Велинград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 145
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Велинград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
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Приложение

Честота:

104.0 MHz

Адрес, населено място:

Велинград

Адрес, точка на излъчване:

х и ж а К ис ло водск

Географски координати:
Северна ширина

42N01 30

Географски координати:
Източна дължина

23E59 20

Надморска височина на кота 800 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 200 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъче- до 300 W
на мощност:
Максимална ефективна височи- до 800 m
на на АФС:
Медианна стойност на интензи- 54 dB (µV/m)
тета на ЕМП:
5418
РЕШЕНИЕ № РД-05-104
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за Велинград, област Пазарджик.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 145 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за Велинград. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, и приложение, съдържащо съответните
технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 106.8 MHz за Велинград.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
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бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радио
разпръскване за Велинград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 145
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за Велинград, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 29 ноември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

106.8 MHz

Адрес, населено място:

Велинград

Адрес, точка на излъчване:

хижа Кисловодск

Географски координати:
Северна ширина

42N01 30

Географски координати:
Източна дължина

23E59 20

Надморска височина на кота 800 m
терен:
Максимална мощност на из- до 200 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 300 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 54 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5419
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РЕШЕНИЕ № РД-05-105
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Несебър, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 148 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Несебър.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 5 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 87.6 MHz за
гр. Несебър.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20- до 45-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 148
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20- до 45-годишни, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Несебър, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
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Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

87.6 MHz

Адрес, населено място:

гр. Несебър

Адрес, точка на излъчване:

к.к. Слънчев
бряг, х-л „Бургас“

Географски координати:
Северна ширина

42N40 30

Географски координати:
Източна дължина

27E42 36

Надморска височина на кота 5 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 66 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5420
РЕШЕНИЕ № РД-05-106
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Несебър, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 148 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Несебър.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 5 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 91.3 MHz за
гр. Несебър.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 148
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Несебър, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

91.3 MHz

Адрес, населено място:

гр. Несебър

Адрес, точка на излъчване:

к.к. Слънчев
бряг, х-л „Бургас“
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Географски координати:
Северна ширина

42N40 30

Географски координати:
Източна дължина

27E42 36

Надморска височина на кота 5 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 66 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5421
РЕШЕНИЕ № РД-05-107
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Несебър, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 148 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Несебър.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
5 конкурса, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 94.4 MHz за
гр. Несебър.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги

ВЕСТНИК
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(радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, насочена към аудитория до 30-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 148
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30-годишни, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Несебър, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до 20
октомври 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до 15
септември 2016 г. включително на адрес – София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

94.4 MHz

Адрес, населено място:

гр. Несебър

Адрес, точка на излъчване:

к.к. Слънчев
бряг, х-л „Бургас“

Географски координати:
Северна ширина

42N40 30

Географски координати:
Източна дължина

27E42 36

Надморска височина на кота 5 m
терен:
Максимална мощност на из- до 1000 W
хода на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 3000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 66 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5422
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РЕШЕНИЕ № РД-05-108
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Несебър, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 148 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Несебър.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 5 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 100.2 MHz за
гр. Несебър.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, насочена към аудитория над 35-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 148
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35-годишни, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.

ВЕСТНИК
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Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

100.2 MHz

Адрес, населено място:

гр. Несебър

Адрес, точка на излъчване: к.к. Слънчев бряг,
х-л „Бургас“
Географски координати:
Северна ширина

42N40 30

Географски координати:
Източна дължина

27E42 36

Надморска височина на кота 5 m
терен:
Ма кси ма л на мощ нос т на до 1000 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно из- до 3000 W
лъчена мощност:
Максимална ефективна ви- до 800 m
сочина на АФС:
Медианна стойност на ин- 66 dB (µV/m)
тензитета на ЕМП:
5423
РЕШЕНИЕ № РД-05-109
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Несебър, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 148 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Несебър.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 5 конкур-
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са, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 107.5 MHz за
гр. Несебър.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде с
общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна
насоченост, предназначени за преобладаващата
част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Несебър.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 148
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Несебър, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова

ВЕСТНИК
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Приложение

Честота:

107.5 MHz

Адрес, населено място:

гр. Несебър

Адрес, точка на излъчване:

к.к. Слънчев
бряг, х-л „Бургас“

Географски координати:
Северна ширина

42N40 30

Географски координати:
Източна дължина

27E42 36

Надморска височина на кота 5 m
терен:
Ма кси ма л на мощ нос т на до 1000 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно из- до 3000 W
лъчена мощност:
Максимална ефективна ви- до 800 m
сочина на АФС:
Медианна стойност на ин- 66 dB (µV/m)
тензитета на ЕМП:
5424
РЕШЕНИЕ № РД-05-110
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Поморие, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 149 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Поморие.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 1 конкурс, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.7 MHz за
гр. Поморие.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
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достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което
е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга, програмата, за създаването на която
ще бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги
(радиооператор) в обявения с настоящото решение конкурс, следва да бъде със специализиран
профил, насочена към аудитория до 30-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Поморие.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 149
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30-годишни, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Поморие, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

98.7 MHz

Адрес, населено място:

гр. Поморие

А дрес, точка на излъч- гр. Поморие, Винарване:
на до бензиностанция „Жезъл“
Географски координати:
Северна ширина

42N33 38

Географски координати:
Източна дължина

27E33 15

Надморска височина на 27 m
кота терен:
Максимална мощност на до 480 W
изхода на предавателя:
Максимално ефективно до 1600 W
излъчена мощност:
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Максимална ефективна до 800 m
височина на АФС:
Мед иа н на с т ой нос т на 66 dB (µV/m)
интензитета на ЕМП:
5425
РЕШЕНИЕ № РД-05-111
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Царево, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 150 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Царево.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 97.4 MHz за гр. Царево.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
насочена към аудитория от 20- до 45-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Царево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 150
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20- до 45-годишни, разпространявана
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чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Царево, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

97.4 MHz

Адрес, населено място:

гр. Царево

Адрес, точка на излъчване:

РРС Папия

Географски координати:
Северна ширина

42N06 37

Географски координати:
Източна дължина

27E50 48

Надморска височина на кота 493 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 500 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъче- до 2000 W
на мощност:
Максимална ефективна височи- до 800 m
на на АФС:
Медианна стойност на интензи- 66 dB (µV/m)
тета на ЕМП:
5426
РЕШЕНИЕ № РД-05-112
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Царево, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 150 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Царево.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
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В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото решение, е посочена в приложението
към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 98.0 MHz за
гр. Царево.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда
и условия за нейното развитие на регионално
ниво, слушателската аудитория в региона да
получи достъп до нова българска радиопрограма
и потребителите да имат алтернативен избор,
което е предпоставка за високо качество на
предлаганата услуга, програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран доставчик
на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с
настоящото решение конкурс, следва да бъде със
специализиран профил, насочена към аудитория
до 30-годишни.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Царево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 150
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30-годишни, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Царево, за честотно
назначение с технически параметри, посочени
в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решен ие т о под леж и на обж а л ва не п ред
Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
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Приложение

Честота:

98.0 MHz

Адрес, населено място:

гр. Царево

Адрес, точка на излъчване:

РРС Папия

Географски координати:
Северна ширина

42N06 37

Географски координати:
Източна дължина

27E50 48

Надморска височина на кота 493 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 500 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъ- до 2000 W
чена мощност:
Максимална ефективна висо- до 800 m
чина на АФС:
Медианна стойност на интен- 66 dB (µV/m)
зитета на ЕМП:
5427
РЕШЕНИЕ № РД-05-113
от 14 юни 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 14.06.2016 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за гр. Царево, област Бургас.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 150 от 10.03.2016 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Царево.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а ЗРТ
и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе 3 конкурса, като честотата, за която взема настоящото
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда
в интерес на обществото, обсъди въпроса за
програмния профил на радиопрограмата, която
да се разпространява на честота 101.5 MHz за
гр. Царево.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
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бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на града.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Царево.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка
с чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение № 150
от 10.03.2016 г. на КРС Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Царево, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 6 декември 2016 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 17 до
20 октомври 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 12 до
15 септември 2016 г. включително на адрес – София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б
(каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
М. Стоянова
Приложение
Честота:

101.5 MHz

Адрес, населено място:

гр. Царево

Адрес, точка на излъчване:

РРС Папия

Географски координати:
Северна ширина

42N06 37

Географски координати:
Източна дължина

27E50 48

Надморска височина на кота 493 m
терен:
Максимална мощност на изхода до 500 W
на предавателя:
Максимално ефективно излъче- до 2000 W
на мощност:
Максимална ефективна височи- до 800 m
на на АФС:
Медианна стойност на интензи- 66 dB (µV/m)
тета на ЕМП:
5428
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 348
от 19 май 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столичната община е постъпило заявление вх. № РА-94-Ф-2 от 5.03.2014 г. от Фарид
Дахер Дахер с искане за приключване на процедурата по одобряване на план за регулация за
УПИ V-574,575 – „за офиси и магазини“, кв. 13а,
м. Суха река-запад, одобрен с Решение № 325 по
протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
Към искането са приложени: проект за ПР за
УПИ V-574,575 – „за офиси и магазини“, кв. 13а,
м. Суха река-запад; нотариален акт № 19, том
XXIII, дело № 4277 от 20.04.1991 г., нотариален
акт № 71, том I, дело № 67 от 3.05.2006 г., скици
за поземлени имоти с планоснимачни номера 574
и 575, издадени от район „Подуяне“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-866-[1]/14
от 10.03.2016 г. е внесен проект за ПР за УПИ
V-574,575 – „за офиси и магазини“, кв. 13а, м. Суха
река-запад, както и предварителен договор за
прехвърляне на собственост по смисъла на ЗУТ.
Служебно по преписката е изготвена извадка
от плана за регулация на м. Суха река-запад;
одобрен с Решение № 325 по протокол № 42 от
27.06.2013 г. на СОС, в частта на кв. 13а, в който
попада УПИ V, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от решението поради непредставяне
към момента на одобряване на предварителен
договор по чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ, което прави производството в тази му част недовършено.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46
от 7.06.2011 г., т. 1, с който е приет проектът за
ПРЗ на Суха река-запад, както и Решение № 325
по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството и
одобряване на проект за ПР за УПИ V-574,575 – „за
офиси и магазини“, кв. 13а, м. Суха река-запад, е
направено от заинтересованото лице по чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлени
имоти с планоснимачни номера 574 и 575, попадащи в него, което се установява от представените
документи за собственост и скици.
Видно от проекта за м. Суха река-запад,
изработен върху действаща към този момент
кадастрална основа, се установява, че в границите на проектен УПИ V-574,575 – „за офиси
и магазини“, кв. 13а, попадат два имота 574 и
575, като не са представени доказателства, че
собствеността върху същите се притежава от
едно и също лице, поради което проектен УПИ
V-574,575 – „за офиси и магазини“, е изключен от
обхвата на одобряване с т. 2 на Решение № 325
по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
В настоящото производство са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 325 по протокол
№ 42 от 27.06.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
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V-574,575 – „за офиси и магазини“, кв. 13а, е изключен от обхвата на одобряване поради липсата
към този момент на предварителен договор по
чл. 15 или по чл. 17 ЗУТ, което прави фактическия
състав недовършен в тази му част.
От представените по настоящата преписка
документи се установява, че целият проектен
УПИ V-574,575 – „за офиси и магазини“, е собственост на Фарид Дахер Дахер и Татяна Лазарова Вангелова-Дахер в режим на съпружеска
имуществена общност, поради което не е било
налице основание за изключване на същия от
обхвата на одобряване на ПР.
Налице е и последният елемент от фактическия
състав за одобряването на УПИ V-574,575 – „за
офиси и магазини“, кв. 13а, м. Суха река-запад.
С настоящия проект УПИ V се отрежда за
имотите по одобрен кадастрален план – УПИ
V-574,575 – „за офиси и магазини“, в съответствие
процедирането в производството по одобряване
на цялостния план.
Отреждането на УПИ V за имотите е в съответствие с изискването на чл. 115, ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ V-574,575 – „за
офиси и магазини“, се осигурява по действащата
улична регулация.
По ОУП на СО УПИ V-574,575 – „за офиси и
магазини“, попада в „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, предвид което конкретното предназначение „за офиси и магазини“ е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 12 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от
7.06.2011 г., т. 1, и Решение № 325 по протокол
№ 42 от 27.06.2013 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Суха река-запад,
кв. 13а, УПИ V-574,575 – „за офиси и магазини“,
по червените и сините линии, цифри и текст
съгласно приложения проект, представляващ
неразделна част от плана за регулация на м.
Суха река-запад, одобрен с Решение № 325 по
протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване за УПИ V-574, 575 – ,,за офиси и
магазини“, кв. 13а, м. Суха река-запад, одобрен с
Решение № 325 по протокол № 42 от 27.06.2013 г.
на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите.
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Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 386
от 9 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъпило писмо вх. № ГР-70-00-382[4] от 6.07.2015 г. от
„Метрополитен“ – ЕАД, с искане за разрешаване
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР), във връзка с актуализация на проекта на
Метростанция (МС) III-5, която предвижда изместването є и налага промяна на трасето между
МС III-5 и МС III-6. Към писмото е приложена
скица с предложение за изменението на ПР.
Писмото с приложените към него доказателства е разгледано от отделите в НАГ и мотивираното предложение за ИПР е прието от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г.,
т. 18, като са представени съответните изисквания
и становища към проекта за ИПР.
Със Заповед № РД-09-50-542 от 10.07.2015 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135,
ал. 5 ЗУТ е разрешено изработването на проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация.
С писмо изх. № ГР-70-00-382-[5] от 13.07.2015 г.
заповедта е изпратена до район „Подуяне“ и „Метрополитен“ – ЕАД, за сведение и за изпълнение.
С писмо изх. № ГР-70-00-382[8] от 27.11.2015 г.
е възложено на „ГИС – София“ – ЕООД, изработване на ПУП. Изработен е проект за ИПР от
„ГИС – София“ – ЕООД, който е предаден в НАГ.
Проектът е придружен от обяснителна записка,
цифров модел на магнитен носител и удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Проектът с обяснителната записка е изпратен
за съобщаване на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ до
район „Подуяне“ и „Държавен вестник“ с писма
изх. № САГ16-ГР00-370 от 20.01.2016 г. Същият е
съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“,
бр. 9 от 2016 г. С писмо изх. № РПД16-ГР00-12/4
от 21.03.2016 г. на район „Подуяне“ проектът е
върнат с постъпилите възражения и други документи от процедурата по съобщаването.
Постъпилите възраженията са изпратени за
становище до „Метрополитен“ – ЕАД, с писмо
изх. № СА Г16-ГР00-370-[2] от 28.03.2016 г. С
писма вх. № САГ16-ГР00-370-[3] от 28.03.2016 г.
и № САГ16-ГР00-370-[5] от 13.04.2016 г. изпълнителният директор на „Метрополитен“ – ЕАД,
изразява становище за наличие на общинска
нужда и в какво се изразява същата относно
отреждането на УПИ VI – „за метрополитен и
озеленяване“, във връзка с нормите на чл. 21,
ал. 1 ЗОС, изискващи принудително отчуждаване
на имоти.
Проектът и постъпилите възражения са разгледани от ОЕСУТ с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-30 от 19.04.2016 г., т. 8, като е взето
решение по същите. Във връзка с одобрената със
Заповед № РД-08-4 от 9.03.2016 г. на ИД на АГКК
кадастрална карта на територията е направено
служебно предложение проектът да се изработи
съобразно влязлата в сила кадастрална карта и
да се коригира по уважените възражения, след
което отново да се разгледа от ОЕСУТ.
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -370 -[6 ] о т
22.04.2016 г. е възложено изработването на проект
върху кадастралната карта, който да се коригира
в съответствие с решението на ОЕСУТ.
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Коригираният проект е разгледан и приет по
реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ от ОЕСУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-35 от 10.05.2016 г., т. 8, като
е предложено да се изпрати в СОС за одобряване
по компетентност.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от главния архитект на СО, който
съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на
кмета на Столичната община е действал в рамките
на делегираната му компетентност, произтичаща
от чл. 135, ал. 5 ЗУТ.
Изграждането и разширението на столичното
метро е мероприятие, което е от първостепенна
важност за развитието и благоустрояването на
Столичната община. Като обект на транспортната
система на София, удобствата и бързината, която
осигурява на гражданите при използването му,
го превръща в общински обект за трайно задоволяване на обществени потребности от местно
значение, което обосновава наличие на основания
за изменение на действащия ПУП по чл. 134,
ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – производството е
започнало служебно, възложено е изработването
на ПУП при наличие на основание по чл. 134,
ал. 2 връзка с ал. 1, т. 2 ЗУТ, внесеният проект
е съобщен на заинтересуваните лица, съгласуван
е от отделите в НАГ, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащите план за регулация и кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка чл. 134, ал. 2
и ал. 1, т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 от ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от
19.04.2016 г., т. 8, и № ЕС-Г-35 от 10.05.2016 г.,
т. 12, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация за обект „Трети метродиаметър“ в
участъка между МС III-5 и МС III-6, подземно
трасе на „Трети метродиаметър“ от бул. Генерал
Данаил Николаев до ул. Неофит Бозвели, м. Суха
река-запад, кв. 12, УПИ I – „за СО Автотранспорт“, УПИ II – „за транспортна инфраструктура
и озеленяване“, кв. 12а, УПИ I – „за озеленяване“; новообразувани: кв. 12б, УПИ I – „за озеленяване“, кв. 12в, УПИ I – „за озеленяване“, и
кв. 12г, УПИ I – „за озеленяване“; кв. 36, УПИ
I-1405 – „за офиси, магазини и автосервиз“, УПИ
II – общ. – „за офиси и магазини“, УПИ V – „за
озеленяване и трасе на метрополитен“, кв. 36а,
УПИ I – „за озеленяване“, обособяване на нов
УПИ I – „за озеленяване и трасе на метрополитен“; кв. 39, УПИ IV – „за СО Автотранспорт“,
УПИ VI – „за метрополитен и озеленяване“, и
УПИ VII – „за СО Автотранспорт“, промяна про-
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фила на улица по о.т. 303а-303б-306 по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
с корекцията в оранжев цвят съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

5443

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 447
от 23 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-82 от 12.03.2015 г. от
изпълнителни я директор на „Топлофикаци я
София“ – ЕАД, с искане за служебно възлагане
изработването на проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация и план за застрояване за
съществуващ УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.511.4,
68134.511.1456 и 68134.511.1457 от кв. 22, м. НПЗ
„Военна рампа-изток“, район „Сердика“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение в графичен вид, задание за проектиране, обяснителна записка за обект: „Изграждане
на инсталация за комбинирано производство на
енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, скица от СГКК – София, за поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 68134.511.4, технологични
схеми на производствения процес, комбинирана
скица за ПИ с идентификатор 68134.511.4, снимков
материал, АЧОС № 116 от 29.08.1997 г. за терен от
377 310 кв. м заедно с построените в него сгради,
намиращ се на ул. 202 № 6, м. Надлез „Надежда“,
приложение-образец за оперативни програми,
графична част на ПЗ, одобрен със Заповед № РД09-50-1539 от 14.06.2014 г., комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР, писмо изх. № 26-00-9207 от
29.01.2015 г. на директора на РИОСВ – София,
ген-план на ТЕЦ „София“, идеен проект, част:
Пътна – транспортно-комуникационна, идеен
проект, част: Вертикална планировка, идеен
проект за обект за „Инсталация за комбинирано
производство на енергия с оползотворяване на
RDF отпадък“ на площадка на ТЕЦ „София“, част
„Геодезическо заснемане“, част „Архитектурна“,
част „Конструктивна“.
Доп ъ л н и т ел но са п редс та вен и ск и ц и о т
СГКК – София, за поземлени имоти с идентификатори 68134.511.1456 и 68134.511.1457, становище
изх. № 26-00-9207 от 30.04.2015 г. на директора на
РИОСВ – София, по чл. 125, ал. 7 ЗУТ във връзка
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с разрешаване изработването на ПУП, писмо
изх. № 202 0757 от 16.04.2015 г. на началника на
СГКК – София.
Служебно са приложени копия от одобрени
предходни ПУП за кв. 22 – 3 бр.
Заявлението, мотивираното предложение и
документацията по преписката са разгледани от
отделите при НАГ – СО, които са дали становища.
Със Заповед № РД-09-50-759 от 30.09.2015 г.
на главния архитект на СО е разрешено да се
изработи служебно проект за ИПУП в териториален обхват: УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, ПИ
с идентификатори 68134.511.4, 68134.511.1456 и
68134.511.1457 от кв. 22, м. НПЗ „Военна рампаизток“, район „Сердика“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Сердика“ и до „Топлофикация
София“ – ЕАД, с писмо изх. № ГР-70-00-82-[1]
от 1.10.2015 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-82-[2] от 8.10.2015 г. е
отправена покана до „Гео-Мар 2001“ – ЕООД, за
сключване на договор за изготвяне на експертна
оценка на трайната дървесна растителност съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо изх. № ГР-70-00-82-[3] от 15.10.2015 г. е
възложено на „ГИС София“ – ЕООД, да изработи
проект за ИПР на УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, кв. 22,
за създаване на нови УПИ за ТЕЦ „Надежда“,
за „Инсталация за комбинирано производство на
енергия с оползотворяване на RDF отпадък“ и
за „Жилищни сгради, общежития за персонала
и тп“, ПЗ за създадените с ИПР нови УПИ за
„Инсталация за комбинирано производство на
енергия с оползотворяване на RDF отпадък“ и
за „Жилищни сгради, общежития за персонала
и тп“ и схема с координати за съгласуване с ГД
„ГВА“ при МТИТС.
С вх. № ГР-70-00-82-[4] от 20.10.2015 г. от
„ГИС София“ – ЕООД, е постъпила оферта за
изработване на проект за ПУП.
С писмо изх. № ГР-70-00-82-[5] от 5.11.2015 г. от
ГД „ГВА“ е поискано съгласуване на кота на найвисоки точки и проект за ПУП за УПИ I – ТЕЦ
„Надежда“, кв. 22, м. НПЗ „Военна рампа-изток“.
С писмо изх. № ГР-70-00-82-[6] от 11.11.2015 г.
от директора на дирекция „Зелена система“ е поискано заверка на оценката на трайната дървесна
растителност към проекта за ПУП.
С писмо изх. № АС-66 02-106-[1] от 12.11.2015 г.
на ВрИД кмет на район „Сердика“ (вх. № ГР-7000-82-[7] от 12.11.2015 г. в НАГ) е удостоверено, че
Заповед № РД-09-50-759 от 30.09.2015 г. на главния
архитект на СО е разгласена по реда на чл. 124б,
ал. 2 ЗУТ и не са постъпили възражения.
С вх. № ГР-70-00-82-[8] от 10.12.2015 г. в НАГ
е постъпило писмо изх. № ЗС-6600-225/1 от
7.12.2015 г. на директора на дирекция „Зелена
система“, с което по внесеното геодезическо
заснемане и експертна оценка на растителност
та в обхвата на ПУП е поискано становище от
Постоянната комисия по опазване на околната
среда, земеделие и гори при СОС.
С писмо изх. № 07-00-4 от 7.12.2015 г. (вх. № ГР70-00-82-[9] от 12.11.2015 г. в НАГ) ГД „ГВА“
съгласува проектната документация за обекта
при така планираните местоположение и абсолютна височина 615,65 м на най-високата точка
на халето на комина.
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Внесен е проект за ИПР и ПЗ с обяснителна
записка, план-схема на „ВиК връзки на инсталацията на площадката на централата“ и плансхема на „Технологични връзки на инсталацията
на площадката на централата“.
Внесеният проект с план-схемите към него
са изпратени за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР-70-00-82-[10] от
23.12.2015 г.
С писмо изх. № 26-00-7022 от 28.08.2015 г. на
директора на РИОСВ – София, е предоставено
решение по оценката на въздействието върху
околната среда № СО-03-03 от 2015 г. на директора на РИОСВ – София, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение
за „Изграждане на инсталация за комбинирано
производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ на площадката на ТЕЦ
„София“ и е разпоредено допускане на предварително изпълнение на решението. С писмо
изх. № 26-00-9207 от 30.04.2015 г. на директора
на РИОСВ – София, относно внесено задание за
изработване на ПУП е изразено становище, че
на основание чл. 91, ал. 2 ЗООС може да бъде
допуснато извършване само на една от изискващите се оценки по реда на глава шеста от ЗООС,
която за конкретния случай да е ОВОС, поради
което за ПУП – ИПР и ПЗ, няма необходимост
от провеж дане на процеду ра по екологична
оценка по реда на глава шеста от ЗООС, както
и процедура по оценка за съвместимост по реда
на чл. 31 ЗБР, предвид провежданата процедура
по ОВОС и същото следва да се счита за становище по чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
С п и с м о в х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -11 5 - [1] о т
12.01.2016 г. на директора на дирекция „Зелена
система“ е изпратено геодезическо заснемане
на трайната дървесна растителност по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО и експертна оценка, заверени с
изх. № ЗС-6600-225 от 28.12.2015 г. на основание
становище на ПКООСЗГ при СОС от 15.12.2015 г.
с изискване за компенсаторно озеленяване в
съотношение 1:3.
С п ис мо и з х . № С Г-12 5 о т 2 0.01.2 016 г.
(вх. № САГ16-ГР00-115-[2] от 25.01.2016 г. в НАГ)
на изпълнителния директор на „Топлофикация
София“ – ЕА Д, е съгласувана план-схема на
технологичните връзк и на инста лаци ята на
площадката на централата и обяснителната записка към нея от проектната документация за
обект: ИПР на УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, кв. 22,
ПЗ на новообразувани УПИ XIV-1457 – за жилищни сгради, общежития за персонала и тп, и
УПИ XV-1456 – за „Инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване
на RDF отпадък“, кв. 22, м. II индустриална
зона – Военна рампа – София, и не възразява
процедирането на ПУП.
В отговор на писмо изх. № САГ16-ТП00-19
от 8.01.2016 г. с вх. № СА Г16-ГР00-115-[3] от
19.02.2016 г. е постъпило становище от директора
на дирекция „Експлоатация и поддържане“ на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, че така
представената ситуация за новообразуваните парцели не засяга съоръжения високо напрежение,
експлоатирани от направление „Подстанции“
към дирекция „Експлоатация и поддържане“.
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В отговор на писмо изх. № САГ16-ТП00-19 от
8.01.2016 г. е приложена съгласувана от „Овергаз
мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-ОМ-307 от 27.01.2016 г.
план-схема на технологичните връзки на инсталацията на площадката на централата.
С вх. № САГ16-ГР00-115-[4] от 19.02.2016 г. е
постъпило становище изх. № ТУ-77 от 19.02.2016 г.
от „Софийска вода“ – АД, с което се съгласуват
представените план-схеми.
С писмо изх. № РСР16-ГР00-6-[17] от 24.03.2016 г.
(вх. № САГ16-ГР00-115-[5] от 24.03.2016 г. в НАГ)
кметът на район „Сердика“ връща проекта с
удостоверяване за извършена процедура по съобщаването му и че в законоустановения срок
не са постъпили възражения. Приложени са доказателства за извършеното съобщаване.
Приложени са скици от СГКК – София, за
поземлени имоти с идентификатори 68134.511.1456
(стар идентификатор 68134.511.4), 68134.511.1457
(стар идентификатор 68134.511.4), 68134.511.1458
(стар идентификатор 68134.511.4) с вписан собственик „Топлофикация София“ – АД, въз основа
на АЧОС № 116 от 29.08.1997 г.
Проектът е разгледан от отделите при НАГ по
специалности. След становище на отдел „Правен“
от 31.03.2016 г. проектът и план-схемите към него
са върнати в района за дообявяване с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-115-[6] от 31.03.2016 г.
С писмо изх. № РСР16-ГР00-6-[20] от 7.04.2016 г.
(вх. № САГ16-ГР00-115-[7] от 8.04.2016 г. в НАГ)
кметът на района изпраща допълнителни доказателства за извършеното съобщаване.
Под изх. № САГ16-ГР00-115-[8] от 13.04.2016 г.
е изведена виза за проектиране на и.д. главен
архитект на СО от 12.04.2016 г., издадена на основание чл. 138 ЗУТ за предварително (прединвестиционно) и обемно-устройствено проучване
на обекти: сгради и съоръжения за инсталация за
комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък в УПИ XV-1456, кв. 22,
м. II индустриална зона – Военна рампа – София.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение
по протокол № ЕС-Г-30 от 19.04.2016 г., т. 15, е
направено служебно предложение „Жилищната
група в обхвата на нов УПИ XIV-1457 да се отдели
в самостоятелен квартал и да се нанесат корекциите по служебните предложения, след което да
се извърши съобщаване по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.“
Корекциите са нанесени с оранжев и виолетов
цвят върху всички чертежи.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -11 5 -[9] о т
25.04.2016 г. е изпратено обявление до „Държавен вестник“.
Проектът за ИПР, ПЗ и план-схемите за нови
УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, и XV-1456 – за инсталация за комбинирано производство на енергия с
оползотворяване на RDF отпадък от кв. 22 (нов),
кв. 22а (нов), УПИ I-1457 – за жилищни сгради,
общежития за персонала и тп, задънени улици
от о.т. 100 до о.т. 101 и от о.т. 102 до о.т. 103, м.
II индустриална зона – Военна рампа – София,
са изпратени в район „Сердика“ с обявлението
до „Държавен вестник“ с писмо изх. № САГ16ГР00-115-[10] от 28.04.2016 г.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -11 5 -[11] о т
28.04.2016 г. е внесен коригираният с оранжев
и виолетов цвят проект и Решение № 482 от
28.07.2011 г. на СОС, с което се дава съгласие
„Топлофикация София“ – ЕАД, да кандидатства
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и изпълнява проект: „Проектиране и изграждане
на инсталация за оползотворяване на гориво,
получено от битови отпадъци, с производство
на енергия (топлинна и електрическа) с цел повишаване на енергийната ефективност и диверсификация на горивната база на „Топлофикация
София“ – ЕАД, етап проектиране.“
С писмо изх. № РСР16-ВК66-370 от 13.06.2016 г.
(вх. № САГ16-ГР00-115-[12] от 14.06.2016 г. в НАГ)
кметът на район „Сердика“ връща проекта с
план-схемите към него с удостоверяване, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Обявлението е обнародвано в ДВ, бр. 35
от 10.05.2016 г.
Представен е АЧОС № 116 от 29.08.1997 г.
за терен от 377 310 кв. м заедно с построените
в него сгради, намиращ се на ул. 202 № 6, м.
Надлез „Надежда“, в който под т. 15 е направено
отбелязване, че имотът е включен в капитала на
„Топлофикация София“ – ЕАД.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-45 от 14.06.2016 г.,
т. 15, е приет с решение за изпращане в СОС за
одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
ИПУП – ИПР и ПЗ е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ – „Топлофикация София“ – ЕАД, като
собственик на УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, имоти
с идентификатори 68134.511.1456, 68134.511.1457 и
68134.511.1458, кв. 22, м. II индустриална зона – Военна рампа – София, съгласно представения АЧОС
№ 116 от 29.08.1997 г. и скици от СГКК – София.
Действащите подробни устройствени планове
за територията са одобрени със Заповед № 268
от 14.06.1976 г. на главния архитект на София,
Заповед № РД-09-50-911 от 18.07.2006 г. и Заповед № РД-09-50-1539 от 14.12.2011 г. на главния
архитект на СО.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Служебно се установява, че наименование на
местността, в която попадат имотите – предмет на
плана, е м. II индустриална зона – Военна рампа – София, а не м. НПЗ „Военна рампа-изток“.
С ИПР се цели обособяване на площадка на
територията на ТЕЦ „София“ за изграждане на
„Инсталация за енергийно оползотворяване на
RDF отпадък“ като част от цялостното изпълнение на проекта за управление на отпадъците в
София, изпълняван от Столичната община, която
инсталация се предвижда да се осъществи със
средства, осигурени по програма „Околна среда“
на Европейския съюз.
Предвид горното е налице нова нужда на
общината, която налага разполагане на обект
за третиране на отпадъци в имот – общинска
собственост.
Съществуващите на територията на ТЕЦ
„Надежда“ жилищни сгради се цели да бъдат
отделени в самостоятелен УПИ с оглед предназначението им.
С проекта за ИПР на м. II индустриална
зона – Военна рампа – София се предвижда изменение границите на УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, и
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заличаване на УПИ – ДСО „Петрол“, за бензиностанция за създаване на кв. 22 (нов) с обособяване
в него на нови УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, и XV1456 – за инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък
и създаване на кв. 22а (нов) с обособяване на нов
УПИ I-1457 – за жилищни сгради, общежития за
персонала и тп. Новообразуваните УПИ XV от
кв. 22 (нов) и УПИ I от кв. 22а (нов) се урегулират при съобразяване на границите на имоти
с идентификатори 68134.511.1456 и 68134.511.1457
в кадастралната карта. Регулационните граници
към съседни УПИ не се изменят.
Предвижда се изменение на профила на улична регулация на ул. Нешо Бончев с отваряне на
вход-изход към нов УПИ XV-1456 – за инсталация за комбинирано производство на енергия с
оползотворяване на RDF отпадък.
Създаването на кв. 22а (нов) се ограничава
от новопредвидени задънени улици от о.т. 100 до
о.т. 101 и от о.т. 102 до о.т. 103 и пешеходна алея
от о.т. 101 до о.т. 103. За обвързване на задънените улици с действащата улична регулация се
изменя профилът на същата при о.т. 100 (нова)
и о.т. 102 (нова).
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ се предвижда да се осигури по действащата
и изменена улична регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
За одобряване на проекта за ИПР е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка
с ал. 2, т. 2 ЗУТ.
ИПР обуславя необходимостта от изработване
на план за застрояване.
С ПЗ се предвижда изграждане в обхвата на
нов УПИ XV-1456 – за инсталация за комбинирано
производство на енергия с оползотворяване на RDF
отпадък на свободностояща сграда с Нmах – 55 м
(кота на най-висока точка – 585,65 м, B.C. „Балтийска“) с преход към комин с Нmах – 85 м (кота
на най-висока точка – 615,65 м, В.С.„Балтийска“),
две свободно стоящи средно застрояване сгради с
Нmах – 15 м, и свободно стояща сграда с комин
с Нmах – 40 м; предвижда се и потвърждаване на
съществуващите в имота сгради с идентификатори
68134.511.1456.1, 68134.511.1456.2, 68134.511.1456.3,
68134.511.1456.4. В обхвата на нов УПИ I-1457 – за
жилищни сгради, общежития за персонала и тп,
с проекта за ПЗ се потвърждават съществуващите свободно стоящи четири жилищни сгради и
трафопост.
Проектът е изработен при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 2, чл. 33, чл. 35, ал. 2 и
чл. 91, ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Горното се доказва с проекта и представената
обяснителна записка към него.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПЗ – чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление,

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

разрешено е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в урбанизирана територия, в устройствена зона „Пс“
съгласно т. 20 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Предназначението на новообразуваните
УПИ отговаря на допустимото в тази устройствена зона.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК. Планът за
регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Пс“.
Изпълнени са изискванията за съгласуване
на проекта и план-схемите към него с „Топлофикация София“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, „Овергаз мрежи“ – АД, и от
„Софийска вода“ – АД, както и с ГД „ГВА“.
За проекта е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична
община.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на юридическо лице, по реда на чл. 21, ал. 1 и
7 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 81, ал. 4, чл. 110, ал. 1,
т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр.
2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 2, чл. 33, чл. 35, ал. 2
и чл. 91, ал. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 и 5,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 125, ал. 7 ЗУТ, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, т. 20 от приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от
19.04.2016 г., т. 15, и № ЕС-Г-45 от 14.06.2016 г.,
т. 15, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м. II
индустриална зона – Военна рампа – София,
кв. 22, УПИ I – ТЕЦ „Надежда“, и отпадане на
УПИ – ДСО „Петрол“ – за бензиностанция за
обособяване на кв. 22 (нов), нови УПИ I – ТЕЦ
„Надежда“, и УПИ XV-1456 – за инсталация за
комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък; кв. 22а (нов), УПИ
I-1457 – за жилищни сгради, общежития за персонала и тп; задънени улици по о.т. 100-101 и по
о.т. 102-103; пешеходна алея от о.т. 101 до о.т. 103;
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промяна профила на ул. 202 при о.т. 100 (нова)
и о.т. 102 (нова); промяна профила на ул. Нешо
Бончев, прилежаща на УПИ XV-1456 – за инсталация за комбинирано производство на енергия
с оползотворяване на RDF отпадък, съгласно
приложения проект по кафявите линии, цифри,
текст и зачертавания с корекциите във виолетов
и оранжев цвят.
2. План за застрояване на м. II индустриална зона – Военна рампа – София, кв. 22 (нов),
предвиждане на ново застрояване с максимална
абсолютна кота 615,65 м, включително всички
съоръжения и антени върху покривите и комините
и потвърждаване на съществуващото застрояване на сгради с идентификатори 68134.511.1456.1,
68134.511.1456.2, 68134.511.1456.3, 68134.511.1456.4 в
нов УПИ XV-1456 – „за инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване
на RDF отпадък“, и кв. 22а (нов), потвърждаване на съществуващото застрояване на сгради с
идентификатори 68134.511.1457.1, 68134.511.1457.2,
68134.511.1457.3, 68134.511.1457.4 и 68134.511.1457.5
в нов УПИ I-1457 – за жилищни сгради, общежития за персонала и тп, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
3. План-схеми на „ВиК връзки на инсталацията
на площадката на централата“ и на „Технологични връзки на инсталацията на площадката
на централата“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5444

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 12.16
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване
от трафопост 20/0,4 kV“ в ПИ № 000198 до ПИ
№ 055051 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община
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Аксаково, област Варна, с териториален обхват
поземлени имоти: № 000198 – електропровод,
собственост на НЕК, ПИ № 000267 – полски път,
собственост на Община Аксаково, ПИ № 055007 и
055051 – ниви, собственост на „Еврокорн“ – ООД.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
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ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 105
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на „Общ устройствен план на община Видин“ за ПИ 095008,
землище с. Антимово, община Видин, с площ
1,922 дка, собственост на „Мобилтел“ – ЕАД, с
който предназначението на имота се променя
от територия с предназначение „Обработваеми
земеделски земи“ в територия с предназначение
за „Техническа инфраструктура“.

ЗАПОВЕД № 310
от 4 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и влязло в
сила Решение № 108 от 20.06.2016 г. на Общинския съвет – с. Опан, нареждам:
Закривам ЦДГ – с. Опан, община Опан, като:
1. Децата от закритата детска градина да се
пренасочат към ЦДГ – с. Бял извор, община Опан.
2. Транспортирането на децата ще бъде извършвано по договор на Община Опан с транспортна фирма при спазване изискванията за
превоз на деца.
3. Задължителната документация да се приеме от директора на ЦДГ – с. Бял извор, и да
се съхранява в сградата на ЦДГ – с. Бял извор.
4. Имуществото на закритата детска градина
да се разпредели, както следва:
4.1. Годното имущество да се прехвърли и
заприходи в ЦДГ – с. Бял извор, община Опан.
4.2. Останалото имущество да се заприходи на домакина на общинската администрация – с. Опан, и да се съхранява в сградата на
закритата детска градина.
5. Трудовоправните отношения с работещите в
закритото детско заведение да се уредят съгласно
чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Председател:
Г. Велков

Кмет:
Г. Колев

Председател:
Св. Добрева

5407

ОБЩИНА ВИДИН

5448

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 100
от 10 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № ІІІ, взето с протокол № 6 от 1.04.2016 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе за
довеждащ водопровод по полски път 000280 – публична общинска собственост, до УПИ 097029,
производствена дейност, м. Бозалък пара, по КВС
на землище с. Болярци, община Садово, за частта
на трасето, преминаващо извън урбанизираната
територия, нанесено на проекта със зелен цвят
и определено с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Садово, до Административния съд – Пловдив,
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Ат. Телчаров
5430

5457

9. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 юни 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11185692
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2998017
Инвестиции в ценни книжа
29709811
Всичко активи:
43893520
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
12657820
Задължения към банки
11776619
Задължения към правителството
и бюджетни организации
12198628
Задължения към други депозанти
1011775
Депозит на управление „Банково“
6248678
Всичко пасиви:
43893520
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 юни 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
40611
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2075176
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Дълготрайни материални и
нематериални активи
137791
Други активи
20212
Депозит в управление „Емисионно“
6248678
Всичко активи:
8522468
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3472503
Други пасиви
176287
Всичко задължения
3648790
Основен капитал
20000
Резерви
4839813
Неразпределена печалба
13865
Всичко собствен капитал:
4873678
Всичко пасиви:
8522468
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
5394
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС35 от 8.07.2016 г. за обект: Път III-5004 – Обход
на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – Трети
етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – участък от км
11+475 до км 12+140, при условията на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5528
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява, че на основание § 55
ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 101 от 2015 г.), § 52, ал. 5 и
6 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) и чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 8, чл. 145, ал. 2, т. 2,
букви „б“ и „в“ ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Заповед № РС-36 от 8.07.2016 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-12 от
14.04.2016 г. за обект: Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+300,
подобект: Път за с. Мрамор, при условията на
чл. 60 АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5529
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6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-25 от 28.06.2016 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-81
от 28.08.2015 г. (ДВ, бр. 69 от 2015 г.) за обект:
Кабел 20 kV от подстанция „Сунгурларе“, община
Сунгурларе, област Бургас, до възлова станция
в ПИ 043084, м. Червенака, с. Мокрен, община
Котел, област Сливен, за електрозахранване на
Военен учебен полигон Ново село, линеен строеж
през землищата на гр. Сунгурларе, с. Славянци
и с. Чубра – община Сунгурларе, и землищата
на с. Пъдарево и с. Мокрен – община Котел, с
удължаване трасето на кабелната линия с 26 м
от границата на ПИ 043085 до възлова станция
в ПИ 043084. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
5434
40. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-29 от
30.06.2016 г. за обект: „Инженеринг, реконструкция
и модернизация на телефонна кабелна мрежа и
апаратура в ДП „НКЖИ“ по обособени позиции“:
Етап I: Обособена позиция № 1 „Инженеринг,
реконструкция и модернизация на телефонна
кабелна мрежа и апаратура в участъка Червен
бряг – Левски“; Етап II: Обособена позиция № 2
„Инженеринг, реконструкция и модернизация на
телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка
Левски – Горна Оряховица“; Етап III: Обособена позиция № 3 „Инженеринг, реконструкция и
модернизация на телефонна кабелна мрежа и
апаратура в участъка Горна Оряховица – Бяла“,
на територията на област Плевен, област Велико
Търново и област Русе. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5433
8. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 65 от 17.06.2016 г., издадено от директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага
върху „Свилена – земеделска земя“ – ООД, с ЕИК
126740674, със седалище и адрес на управление:
Свиленград, ул. Капитан Петко войвода 2, и управител Даниел Георгиев Кръстев, група № 51/16-1,
представляваща поземлен имот с идентификатор
56722.249.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71 от
6.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
съгласно скица на поземлен имот № 15-105285 от
16.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен, с
адрес на поземления имот: гр. Плевен, община
Плевен, област Плевен, местност Майтапа, площ
1700 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: овощна
градина, с номер по предходен план: 249.2, с
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граници при съседи: 56722.249.1, 56722.249.14,
56722.249.13, 56722.249.3, 56722.249.15, а съгласно
нотариален акт за покупко-продажба № 74, том
VІІІ, рег. № 7348, дело № 1058/2006 г., издаден
от Ж. Мичева – нотариус с район на действие
РС – Плевен, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 005, имотът представлява:
имот № 249002, намиращ се в землището на гр.
Плевен, по картата на възстановена собственост на землище гр. Плевен, при съседи: имот
№ 249001 – овощна градина на насл. на Христо
Атанасов Мишев, имот № 000780 – местен път
на общината, № 249003 – овощна градина на
Иванка Генова Бочева, имот № 249013 – овощна
градина на насл. на Елисавета Кирова Павлова,
и имот № 249014 – овощна градина на Виолета
Страшимирова Данкова, с вписани ограничения върху имота, а съгласно решение № 550 от
31.10.2013 г. по гр.д. № 721/2011 г. по описа на
Окръжния съд – Плевен, имотът представлява: поземлен имот с площ 1700 кв. м, овощна
градина имот № 249002, местност Майтапа, община Плевен, област Плевен, при съседи: имот
№ 249001 – овощна градина на насл. на Христо
Атанасов Мишев, имот № 000780 – местен път
на общината, № 249003 – овощна градина на
Иванка Генова Бочева, имот № 249013 – овощна
градина на насл. на Елисавета Кирова Павлова,
и имот № 249014 – овощна градина на Виолета
Страшимирова Данкова, а съгласно констативен протокол № 37 от 13.04.2016 г., съставен и
подписан от служители на ТД на НАП – Велико
Търново, трайни насаждения няма, за сумата
1410 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдия по вписванията чрез службата
по вписванията.
5453
9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 66 от 17.06.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага върху „Свилена – земеделска земя“ – ООД,
с ЕИК 126740674, със седалище и адрес на управление: Свиленград, ул. Капитан Петко войвода
2, и управител Даниел Георгиев Кръстев, група
№ 52/16-1, включваща поземлен имот с идентификатор 56722.609.158 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, номер по предходен план:
480, намиращ се в гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, местност Булин дол, с площ по
скица 600 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
овощна градина, при съседи с идентификационни № 56722.609.152; 56722.609.157; 56722.609.237;
56722.609.234 съгласно скица на поземлен имот
№ 15-105286 от 16.03.2015 г., издадена от СГКК – гр.
Плевен, нотариален акт за покупко-продажба на
земеделски земи № 119, том VІ, рег. № 8822, дело
№ 1013/2008 г., издаден от И. Иванов – нотариус с
район на действие РС Плевен, вписан в регистъра
на нотариалната камара под № 007, и решение
№ 550 от 31.10.2013 г. по гр.д. № 721/2011 г. по
описа на Окръжния съд – Плевен, а съгласно
констативен протокол № 43 от 13.04.2016 г.,
съставен и подписан от служители на ТД на
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НАП – Велико Търново, трайни насаждения няма;
поземлен имот с идентификатор 56722.609.234 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер по
предходен план: няма, намиращ се в гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен, местност Булин
дол, с площ по скица 796 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: овощна градина, при съседи с
идентификационни № 56722.609.152; 56722.609.158;
56722.609.237; 56722.609.162 съгласно скица на
поземлен имот № 15-105290 от 16.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен, нотариален акт
за покупко-продажба на земеделски земи № 119,
том VІ, рег. № 8822, дело № 1013/2008 г., издаден
от И. Иванов – нотариус с район на действие
РС – Плевен, вписан в регистъра на Нотариалната
камара под № 007, и решение № 550 от 31.10.2013 г.
по гр.д. № 721/2011 г. по описа на ОС – Плевен,
влязло в сила на 24.11.2014 г., а съгласно констативен протокол № 42 от 13.04.2016 г., съставен и
подписан от служители на ТД на НАП – Велико
Търново, трайни насаждения няма; поземлен имот
с идентификатор 56722.609.162 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, съгласно скица на поземлен
имот № 15-105287 от 16.03.2015 г., издадена от
СГКК – гр. Плевен, номер по предходен план:
481, намиращ се в гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен, местност Булин дол, с площ
по ск ица 600 к в. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: лозе, при съседи с идентификационни № 56722.609.152; 56722.609.234; 56722.609.237;
56722.609.238; 56722.609.233, а съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на земеделски земи
№ 119, том VІ, рег. № 8822, дело № 1013/2008 г.,
издаден от И. Иванов – нотариус с район на действие Районен съд – Плевен, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 007, и решение
№ 550 от 31.10.2013 г. по гр.д. № 721/2011 г. по
описа на Окръжния съд – Плевен, влязло в сила
на 24.11.2014 г., имотът представлява поземлен
имот с идентификатор 56722.609.162, намиращ се
в гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на имота: местност Булин дол, с площ 600 кв. м,
трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе, категория
на земята: четвърта, стар идентификатор: 481,
при съседи на имота: 56722.609.152; 56722.609.234;
56722.609.237; 56722.609.238; 56722.609.233 и сгради,
които попадат в имота: сграда 56722.609.162.1,
застроена площ 32 кв. м, брой етажи 1, предназначение: вилна сграда – еднофамилна, съгласно
скица на поземлен имот № 6266 от 23.06.2011 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен, а съгласно констативен протокол № 41 от 13.04.2016 г., съставен и подписан
от служители на ТД на НАП – Велико Търново,
сграда и трайни насаждения няма; поземлен имот
с идентификатор 56722.609.233 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпъл-
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нителния директор на АГКК, съгласно скица
на поземлен имот № 15-105289 от 16.03.2015 г.,
издадена от СГКК – гр. Плевен, номер по предходен план: няма, намиращ се в гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен, местност Булин
дол, с площ по скица 878 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: овощна градина, при съседи с
идентификационни № 56722.609.152; 56722.609.162;
56722.609.238, 56722.609.164, а съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на земеделски земи
№ 119, том VІ, рег. № 8822, дело № 1013/2008 г.,
издаден от И. Иванов – нотариус с район на действие Районен съд – Плевен, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 007, и решение
№ 550 от 31.10.2013 г. по гр.д. № 721/2011 г. по
описа на Окръжния съд – Плевен, влязло в сила
на 24.11.2014 г., имотът представлява поземлен
имот с идентификатор 56722.609.233, намиращ се
в гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: местност Булин дол, с площ 878 кв. м, трайно
предназначение на територията: земеделска; начин
на трайно ползване: овощна градина, категория
на земята: четвърта, стар идентификатор: няма,
при съседи на имота: 56722.609.152; 56722.609.162;
56722.609.238; 56722.609.164, и сгради, които попадат
в имота: сграда 56722.609.233.1, застроена площ
28 кв. м, брой етажи 1, предназначение: вилна
сграда – еднофамилна, съгласно скица на поземлен имот № 6270 от 23.06.2011 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен,
№ 6266 от 23.06.2011 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Плевен, а съгласно
констативен протокол № 40 от 13.04.2016 г., съставен и подписан от служители на ТД на НАП – Велико Търново, сграда и трайни насаждения няма;
поземлен имот с идентификатор 56722.609.230 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, номер по
предходен план: няма, намиращ се в гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен, местност Булин
дол, с площ по скица 5262 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: овощна градина, при съседи с
идентификационни № 56722.609.228; 56722.609.152;
56722.609.460; 56722.609.17; 56722.609.229 съгласно ск ица на поземлен имот № 15-105288 от
16.03.2015 г., издадена от СГКК – гр. Плевен,
нотариален акт за покупко-продажба на земеделски земи № 119, том VІ, рег. № 8822, дело
№ 1013/2008 г., издаден от И. Иванов – нотариус
с район на действие Районен съд – Плевен, вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 007, и решение № 550 от 31.10.2013 г. по гр.д.
№ 721/2011 г. по описа на Окръжния съд – Плевен,
влязло в сила на 24.11.2014 г., а съгласно констативен протокол № 39 от 13.04.2016 г., съставен и
подписан от служители на ТД на НАП – Велико
Търново, трайни насаждения няма, за сумата
2111 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдия по вписванията чрез службата
по вписванията.
5454
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7. – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовни и задочни докторанти за обучение, финансирано от държавата, за учебната 2016/ 2017 г.
в съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г.
на МС и Решение № 5 от 22 юни 2016 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните
документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (окс „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в КСК Център, тел.: 0631/66-381:
Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата
редовна

задочна

Политическа икономия

2

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)

6

4

Статистика и демография

2

3

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

4
1
1

2
0
1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

2

С в е т овно с т оп а нс т в о и
МИО

2

2

Планиране

2

2

Икономика и управление
(по отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
1
1
2

2
1
1
2

Социално управление

3

3

Маркетинг

2

2

33

28

Всичко:

5398
8 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(публична администрация)“ за нуждите на катедра
„Стратегическо планиране“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и
академично развитие“, тел. 66-362.
5399
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96. – Лесотехническият университет – София,
на основание РМС № 328 от 3.05.2016 г. обявява
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г. по следните
докторски програми:
Ши- Области на висше образоваФорма на
фър ние, професионални направобучение
ления и докторски програми редов- задочна
на
3

Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

4

Икономика и управление (по
отрасли)

2

1

Организация и управление
на производството (по отрасли и подотрасли)

2

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Природни науки, математика
и информатика

4.4. Науки за земята
Екология и опазване на екосистемите
5

2

Технически науки

5.13. Общо инженерство

6

Технология, механизация и
автоматизация на горското стопанство и добива на
дървесина

1

Машини и съоръжени я в
горското стопанство, дърводобива, дървообработващата
и мебелната промишленост

1

Технология, механизация и
автоматизация на дървообработващата и мебелната
промишленост

1

1

6.1. Растениевъдство
1

6.3. Животновъдство
Генетика

2

Развъждане на селскостопански животни, биология и био
техника на размножаването

1

6.4. Ветеринарна медицина
Ветеринарно-санитарна експертиза

1

Морфология

1

Патология на животните

1

6.5. Горско стопанство
Горски култури, селекция и
семепроизводство

1
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Ши- Области на висше образоваФорма на
фър ние, професионални направобучение
ления и докторски програми редов- задочна
на
Лесовъдство, вкл. Дендро1
1
логия
Лесоустройство и таксация
1
Лесомелиорации, защита на
1
1
горите и специални ползвания в горите
Срок за подаване на документи – 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по
образец) – бланка на заявлението може да бъде
изтеглена от сайта на университета www.ltu.bg;
автобиография с актуална снимка; нотариално
заверени копия на диплома и приложение за
п ри доби та образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на
степен „бакалавър“ и диплома и приложение
(или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са
и други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в научната област; удостоверение за
признато висше образование (ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище); списък
на публикациите (ако има такива); медицинско
свидетелство; удостоверение от психодиспансер;
свидетелство за съдимост; документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(30 лв. за изпит по специалност и 20 лв. за чужд
език). Документите се подават в стая 6 – „Обща
канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София,
бул. Климент Охридски 10, телефон за информация – 02 868 86 32.
5395
58. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 328 на Министерския съвет от 3 май 2016 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г., както следва:
Шифър

Аграрни науки и ветеринарна
медицина
Агрохимия

ВЕСТНИК

Области на висше образование, професионални
направления и
докторски програми

1

2

4.

Природни науки, математика и информатика

ОНС
доктор
редов- задочно
но
3

4

Методи и техника на геоложките изследвания

-

1

Екология и опазване на екосистемите

1

-

Технологии за пречистване
на води

-

1

Технологии за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

-

Сис т ем и и ус т ройс т ва за
опазване на околната среда

1

-

Петрология

1

-

4.4. Науки за земята
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2

3

4

-

1

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

1

-

Маркшайдерство

3

1

Минно строителство

1

-

Подземен добив на полезни
изкопаеми

1

2

Открит и подводен добив на
полезни изкопаеми

1

-

Минна аерология

1

-

Механизация на мините

1

1

Тех н и ка и т ех нолог и я на
сондирането

1

1

Разработка и експлоатация
на нефтени, газови и газокондензатни находища

1

1

Транспорт и съхранение на
нефт, газ и твърди минерални
продукти

-

1

16

10

Хидрогеология
5.

Технически науки

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

Общо:

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879
807 890, Зоя Велева.
5445
90. – Медицинският университет, Факултет
по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по
превантивна медицина на ФОЗ при МУ – София,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).
5396
85. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Фармакология (вкл.
фармакотерапия и химиотерапия)“ за нуждите
на Катедрата по фармакология и токсикология

ВЕСТНИК
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: в София 1431,
ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318, Катедра по фармакология и токсикология, тел. 02/91 72 714.
5460
86. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление
7.1. Медицина и нау чна специалност „Обща
хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия
на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: в София 1431, бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по хирургия,
тел. 02/9230 540.
5461
87. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професиона лно
направление 7.1. Медицина и нау чна специа лност „Неврология“ за нуж дите на Катедрата по
неврология на база К линика по нервни болести
към У МБА Л „Царица Йоанна“ – ИС УЛ, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
в е с т н и к “. Док у мен т и и сп ра вк и: в С о фи я
1431, бул. Г. Софийск и 1, К линика по нервни
болести на У МБА Л „А лександровска“, тел.
02/9230 484.
5462
88. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и нау чна специалност „Неврологи я“ за ну ж дите на Катедрата по неврологи я на база МБА ЛНП „Свети
Нау м“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Док у менти и справк и: в
Софи я 1431, бул. Г. Софийск и 1, К линика по
нервни болести на У МБА Л „А лександровска“,
тел. 02/9230 484.
5463
7. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка за учебната 2016/2017 г. съгласно приложението в съответствие с Решение
№ 328 от 30.05.2016 г. на Министерския съвет. От
22.08.2016 г. до 22.10.2016 г. кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. мотивационно писмо за участие в
конкурса; 6. медицинско свидетелство; 7. други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8.
документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 50 лв. – плащането
се извършва в Общинска банка – клон УК № 1
на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Всички документи се
представят приложени в папка. Документите се
приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН
Приложение

Ш Области на висше образование, Форма на
и професионални направления и обучение
ф
докторски програми
Р.О. З.О.
ъ
р
1.

ВЕСТНИК

Ш Области на висше образование, Форма на
и професионални направления и обучение
ф
докторски програми
Р.О. З.О.
ъ
р

Педагогически науки

1.1. Теория и управление на образованието
Теория и управление на образованието (Управление на образованието)

1

1

1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове

4

2

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически
т ех нолог ии за опозна ва не на
околната действителност)

1

1

История на педагогиката и българското образование

1

Теория на възпитанието и дидактика

7

2.

История на България (Нова българска история)

1

История на България (Най-нова
българска история)

1

История на България (История
на българския народ XV – XIX в.)

1

Нова и най-нова обща история
(Нова обща история)

1

Нова и най-нова обща история
(Най-нова обща история)

1

Средновековна обща история

1

Стара история и тракология

1

2.3. Философия

3

1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка
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1

Методика на обучението по музика

2

2

1

Социална философия

1

1

Съвременни философски теории

1

1

Социални, стопански и правни
науки

3.1. С оц иолог и я, а н т р ополог и я и
науки за културата

2

Методика на обучението по техника и технологии

3.

История на философията

1

Социология

3

Теория и история на културата

4

3.2. Психология

Хуманитарни науки

2.1. Филология
Български език

1

Теория и история на литературата

1

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

История на българската литература (Нова българска литература)

1

Фолклористика

2

Теория на превода (Английски
език)

1

Теория на превода (Френски език)

1

Общо и сравнително езикознание
(Английски език)

1

1

Педагогическа и възрастова психология

1

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

3.3. Политически науки
Политология

1

1

2

1

3.4. Социални дейности
Организация и управление на
социалните дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността

1

Приложение на новите технологии в PR

1

3.6. Право
Гражданско и семейно право

1
1

Общо и сравнително езикознание
(Френски език)

1

Тру дово п ра во и общес т вено
осигуряване

Английски език

1

1

Немски език

1

Административно право и административен процес
Наказателно право

1

2.2. История и археология
Археология, вкл. Нумизматика
и епиграфика

1

Документалистика, архивистика,
палеографика, историография,
източникознание (Историография)

1

Наказателен процес
Международно право и международни отношения

1
1

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ (Стопанско управление)

1

3
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Ш Области на висше образование, Форма на
и професионални направления и обучение
ф
докторски програми
Р.О. З.О.
ъ
р
Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Менид ж мънт в
публичния сектор)

3

1

Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Социално-културната
сфера)

2

1

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка

2

3.8. Икономика

3.9. Туризъм
И коном и к а и у п ра в лен ие на
туризма
4.

2

Природни науки, математика и
информатика

4.2. Химически науки
Органична химия

1

4.5. Математика
Изследване на операциите

1

Математическо моделиране и
приложение на математиката

1

4.6. И нформат и к а и ком п ю т ърн и
науки
Информатика
7.

1

Здравеопазване и спорт

7.4. Обществено здраве

8.

Логопедия

1

Кинезитерапия

1

Изкуства

8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография

2

Теория и практика на изпълнителското изкуство

3

1

8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия

2

ОБЩО
88
19
5446
13. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по
професионални направления: 1.3. Педагогика
на обучението по …, специалност „Методика на
обучението по математика“ – един, за нуждите
на факултет „Природни науки и образование“;
3.7. Администрация и управление, специалност
„Приложение на изчислителната техника в икономиката“ – един; 3.8. Икономика, специалност
„Политическа икономия“ – един, за нуждите на
факултет „Бизнес и мениджмънт“; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Хидравлични
машини, системи и хидромеханика“ – един,
за нуждите на факултет „Аграрно-индустриа-
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лен“; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
специалност „Управление и организаци я на
автомобилния транспорт“ – двама, за нуждите
на Транспортния факултет, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в Кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
5397
31. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика), със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
5447
27. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“ към БАН – София,
обявява конкурси за заемане на академичните
длъжности: доценти по: научната специалност
02.01.02 Материалознание и технология на машиностроителните материали в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание – един; научна специалност 02.01.08 Методи за
контролиране и изпитване на материали, изделия
и апаратура в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един; главен
асистент по научна специалност 02.01.08 Методи за
контролиране и изпитване на материали, изделия
и апаратура в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.6. Материали и материалознание – един, всички
за нуждите на НС 4. „Технологии и съоръжения
за неметални материали“ към института; главен
асистент по научна специалност 02.19.07 Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации (технологии и средства за сигурност и
защита на критична инфраструктура при кризи)
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство – един, за нуждите на НС 5. „Технологии и системи за защита“ към института.
Документи – в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
5465
28. – Регионалният исторически музей – Вар
на, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 2.2. История и археология (Късноантична археология IV – VI век) за нуждите на
Научната група (отдел „Археология“) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и приемане на документи – в деловодството на РИМ – Варна, бул. Мария-Луиза 41,
тел. 052/68-10-12.
5400
10 . – И нс т и т у т ът по фу р а ж н и т е к ул т ури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност професор в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, по научна
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специалност „Растениевъдство“ – един; в професионално направление 6.2. Растителна защита,
по научна специалност „Растителна защита (ентомология)“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи за участие: в института, 5800 Плевен,
ул. Генерал Владимир Вазов 89, тел. 064-805-882.
5464
72. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до
имот с идентификатор 04279.111.28 в местността
Джампалица по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори
04279.158.75 (местен път – общинска собственост),
04279.158.74 (за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение – МЗГ – ХМС), 04279.158.73
(пасище – общинска собственост) и 04279.158.69
(за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по кадастралната карта на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
5401
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони
и нови квартали за територията между път I-6
Бургас – София, път I-9 Бургас – Варна, Северен
обходен път и ул. Транспортна, в разширението
на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени зони 13/Смф и 7/Оз по одобрения ОУП на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 401, ет. 4, в сградата на Община Бургас и
ЦАУ „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
5402
11. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) и работен устройствен план
(РУП) за урегулиран поземлен имот (УПИ)
IV-3 „за магазин и трафопост“, кв. 148, и улици
от о.т. 3336 до о.т. 3653, от о.т. 3334 до о.т. 3652
и от о.т. 3656 до о.т. 3659, по плана на 7-и м.р.,
гр. Варна. Проектът е изложен в техническата
служба на район „Одесос“ при Община Варна,
стая 305, понеделник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Одесос“.
5403
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261. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
създаване на подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – обратна канализация за отпадни
води към пречиствателна станция на Млекопреработващо предприятие в УПИ 008030 – производствена и складова дейност – мандра и други,
отреден за ПИ 008030, местност Над гробищата,
землище с. Ведраре, община Карлово, преминаваща през ПИ 000072 – полски път – публична
общинска собственост на Община Карлово, ПИ
000122 – изоставена нива – частна собственост на
„Итали – Трифонови“ – ООД, ПИ 000123 – пасище, мера – публична общинска собственост на
ОПФ – Ведраре, и ПИ 009024 – полски път – публична общинска собственост на Община Карлово. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
Съгласно чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карлово.
5458
2. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за захранване с
вода на ПИ № 012993, местност Койкина бара в
землището на с. Лик за изграждане на оранжерия
за зеленчукопроизводство и подправки, обслужваща сграда и външен резервоар, като втори етап
на инвестиционно предложение за Модернизация
на биологично земеделско стопанство „Версол“.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проектите и
да направят предложения или възражения по тях.
5404
59. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Външни
водопровод и канализация“ за поземлен имот с
идентификатор 51500.84.54 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Кокалу. Дължината на
трасетата е 140 м в ПИ 51500.83.51. Определя се
сервитут по 3 м от двете страни на оста на трасето на главния колектор, като включва и трасето
на водопровода. Общата площ на ограничение
е 1096 м и засяга ПИ 51500.83.51 (878,29 кв. м),
ПИ 51500.83.54 (115,37 кв. м), ПИ 51500.83.33 (33,9
кв. м), ПИ 51500.83.34 (33,82 кв. м), ПИ 51500.83.35
(33,66 кв. м) и ПИ 51500.83.36 (1,89 кв. м) по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация – гр. Несебър, ул. Еделвайс 10 ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5405
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68. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
обект: „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас – Фаза 2“, проект 2 „Подготовка
за строителство на участъци по железопътната
линия Пловдив – Бургас“, позиция 2 „Премахване
на прелезите и изграждане на надлези/подлези
за железопътния участък Пловдив – Бургас“,
подобекти: 16: Прелез на км 127+805 в землището на с. Събрано, община Нова Загора; 17:
Прелез на км 134+350 в землището на с. Стоил
войвода, община Нова Загора; 18: Прелез на км
145+787 в землището на с. Съдиево, община Нова
Загора; 19: Прелез на км 151+770 в землището
на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5406
11. – Община гр. Самоков, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект
„Трасе на канализационна мрежа в землището
на с. Говедарци, с. Мала църква, с. Маджаре и
с. Бели Искър“. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – гр. Самоков.
5459
85. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за изграждане на строеж: „Външно
електрозахранване за бензиностанция, газостанция и търговски обект в ПИ № 020163, м. Голям
чифлик, землището на с. Капитан Андреево“,
през поземлени имоти ПИ № 36110.20.93 и ПИ
№ 36110.20.163, намиращи се в землището на
с. Капитан Андреево, община Свиленград, който
е изложен в сградата на общината, стая № 210.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Свиленград.
5431
87. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за застрояване – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура за захранване на
базова станция № SLS 0075 АООО в ПИ № 020002
в землището на с. Ветрен, местност Граждански
път, община Силистра. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
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Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
5432
8. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на кв. 634 и кв. 636, гр. Хасково.
С изменение на плана за улична регулация се
премахват улици с о.т. 6, 49, 50 и улица с о.т. 11,
28, вследствие на което се премахват осови точки
49, 11 и 28. Изменят се улици с о.т. 47, 51 и улица
с о.т. 50, 51, 52, 53, 54, 55, вследствие на което
се изместват о.т. 50, 51, 52, 53, 54 и се поставя
нова о.т. 3675. Не се променят габаритите на изменените улици. Вследствие на изменението на
уличната регулация се образува нов урегулиран
поземлен имот в кв. 634, а именно УПИ VIII
и се отрежда „за озеленяване“. Оформя се нов
квартал с номер 919, затворен от улици с о.т. 51,
47, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. В квартали 634 и
636 се изменят урегулирани поземлени имоти,
както следва: в квартал 634: УПИ IV – за общ.
обслужване и жил. нужди; УПИ V – за общ.
обслужване и жил. нужди; в квартал 636: УПИ
I – за обществено жил. строителство; УПИ III – за
обществено жил. строителство; УПИ IV – за
обществено жил. строителство. Изменението на
плана за регулация е показано с кафяви, зелени
линии, надписи и щрихи в проекта. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може
да бъде разгледан от всички заинтересовани
лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5456

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Индустриален парк София“ – А Д, представлявано от
изпълнителния директор Мауро Сброджо, със
седалище и адрес на управление гр. София,
бул. България 109, ет. 2, с която се оспорва
Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. на министъра
на културата за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне
на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване
обс т оя т елс т ва в На ц иона л н и я рег ис т ър на
недвижимите културни ценности в частта є
относно чл. 20, ал. 3, по което е образувано
адм. д. № 13047/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
5466
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Наци-
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онално сдружение на частните болници“ – София, сдру жение „Цент ър за защита правата
в здравеопазването“ – София, Сдружение на
общинските болници в България и сдружение
„Българска болнична асоциация“ срещу Наредба
№ 4 от 2013 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Урология“, издадена от министъра на
здравеопазването (ДВ, бр. 2 от 2014 г.), по което
е образувано адм. дело № 5338/2016 г. по описа
на Върховния административен съд, І колегия,
VІІІ отделение.
5479
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор във ВАП – Милена Беремска, на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
(ДВ, бр. 94 от 2013 г.), по което е образувано
адм.д. № 14010/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
5480
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Тича 2012“ – ЕООД, Шумен, и
кмета на община Връбница на Заповед № РД-850
от 22.12.2015 г. на министъра на околната среда
и водите, с която е определена санитарно-охранителна зона около повърхностен водоизточник
за питейно-битово водоснабдяване – публична
държавна собственост – язовир „Тича“, по което
е образувано адм. д. № 2373/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
5481
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУ Т обявява, че по
жалба на Тинка Апостолова Айкова от Благоевград против Решение № 316 по протокол № 7
от заседание на Общинския съвет – Благоевград,
проведено на 26.06.2015 г., с което е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв. Бялата
висота – част 2-ра, местност Мандаджи баир,
Благоевград, със съставните му части: проект
за регулация, проект за застрояване, проекти
за В и К и ел. захранване, с искане за отмяна
на решението като неправилно и незаконосъобразно – в частта му относно следните урегулирани поземлени имоти (УПИ) – УПИ III,
УПИ IV и УПИ V по ПУП – ПРЗ, в които са
ситуирани поземлени имоти с идентификатори
04279.621.46 и 04279.621.47 по КККР на Благоевград, и в частта му относно УПИ VI, отреден и
определен за обезщетение за част от площт а на
поземлени имоти с идентификатори 04279.621.46
и 04279.621.47 по КККР на Благоевград, е образувано адм. дело № 684/2015 г. по описа на
съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.09.2016 г. от 10,10 ч.,
зала 002. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да
съдържа: трите имена, адреса, телефон, факс и
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електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер
на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в
производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
5467
А дминистративният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от А дминис
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от Районна прокуратура – Горна
Оряховица, против разпоредбите на Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет, негови комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, а именно чл. 69,
т. 6 от същия, приет с решение по протокол № 4
от 17.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица, като противоречащ на нормите на
чл. 36, ал. 2 ЗМСМА, за което е образувано адм.д.
№ 407/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 16.09.2016 г. от 10 ч.
5435
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 135/2016 г. по предявено на 20.05.2016 г.
мотивирано искане и вписано на 20.06.2016 г.
в Службата по вписванията при Агенцията по
вписванията – Разград, от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Рейхан Ахмедов Хасанов и Гьонюл Мехмед Хасанова – двамата с постоянен адрес: област Разград,
община Самуил, с. Желязковец, ул. Искър 3, за
отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 437 218,46 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
От Рейхан Ахмедов Хасанов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
– Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.2, с предназначение
жилище, апартамент, с адрес: Разград, община Разград, област Разград, ул. Каймакчалан
2А, апартамент 2, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, със застроена площ
91,65 кв. м, състоящ се от една дневна, две
спални, сервизно помещение, коридор и един
ба лкон – общ за дневната и едната спа лн я,
при съседни самостоятелни обекти: на същия
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етаж: № 61710.505.2366.1.3, № 61710.505.2366.1.1,
п од о б е к т а : № 61710 . 5 0 5. 2 3 6 6 .1. 33,
№ 61710.505.2366.1.31, № 61710.505.2366.1.32, над
обекта: № 61710.505.2366.1.7, ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 с полезна
площ 2,74 кв. м, ведно с 2,51 % идеални части
от общите части на сградата, равни на 10,82
кв. м, и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото, както и
15,69/626 идеални части, равни на 15,69 кв. м от
правото на собственост върху поземлен имот с
идентификатор 61710.505.2366 по кадастралната
карта и кадастралните регистри. Пазарната
стойност на имота към настоящия момент е в
размер 58 953 лв.
– Лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „2101“,
с peг. № РР4776АМ, рама № 21011247040, двигател
№ 21011359986, дата на първоначална регистрация: 5.03.1975 г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба от 23.05.2006 г. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е в размер 200 лв.
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Мо н д е о“, с p eг. № PP 0 352 A H , р а м а
№ WF0NXXGBBNRJ20927, двигател № без номер,
дата на първоначална регистрация: 1.12.1994 г.,
придобит съгласно договор от 23.04.2007 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 800 лв.
– Сумата в размер 193 501,83 лв., представляваща получени преводи от трети лица в чужбина
и непреобразувана в друго имущество.
– Сумата в размер 3740,15 лв., представляваща парични средства по разплащателна сметка
№ 14795277 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 11 827,85 лв., представляваща парични средства по спестовен влог
№ 17038051 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 6509,75 лв., представляваща парични средства по спестовен влог № 17337668
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 30 267,69 лв., представляваща парични средства по срочен депозит
№ 14795328 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 80 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15029344
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 919,52 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15112011
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15203802
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 97 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15347261
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15523945
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– С у мата в размер 2425,39 лв., п редставляваща парични средства по срочен депозит
№ 15614505 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
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– Сумата в размер 150 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 15638994
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– С у мата в размер 1850,15 лв., п редставляваща парични средства по срочен депозит
№ 15695252 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 206,04 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 16013356
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 102,50 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 16292551
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 102,50 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 16416364
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 30 552,61 лв., представляваща парични средства по срочен депозит
№ 16903149 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– С у мата в размер 2753,04 лв., п редставляваща парични средства по срочен депозит
№ 16530263 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– С у мата в размер 5078,15 лв., п редставляваща парични средства по срочен депозит
№ 16903254 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 14 777,58 лв., представляваща парични средства по срочен депозит
№ 16903306 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 58,16 лв., представляваща
парични средства по срочен депозит № 17400735
в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 16 225,82 лв., представляваща парични средства по срочен депозит
№ 17530220 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 10 029,17 лв., представляваща парични средства по срочен депозит
№ 18014574 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
парични средства по разплащателна сметка в
левове IBAN BG 88 BU1N 95611 0003 161 78 в
„Алианц Банк България“ – АД.
От Рейхан Ахмедов Хасанов и Гьонюл Мехмед
Хасанова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 62 ЗОПДНПИ
– Поземлен имот – дворно място, в с. Желязковец, община Самуил, област Разград, ул. Искър
3, урегулирано от 1051 кв. м, с неприложена
улична регулация за 7 кв. м, съставляващо парцел № IV-17 в кв. 2 по плана на с. Желязковец,
ведно с постройките в него: паянтова жилищна
сграда със застроена площ 170 кв. м, гараж със
застроена площ 63 кв. м и стопанска полумасивна сграда – навес с площ 15 кв. м. Пазарната
стойност на имота към настоящия момент е в
размер 1000 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530Д“,
с peг. № РР9310АР, рама № WBANC71 ОХ0В826523,
двигател № 306D225465746, дата на първоначална регистрация: 18.05.2005 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от
27.09.2010 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е в размер 9000 лв.
От Гьонюл Мехмед Хасанова на основание чл. 63,
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
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– Сумата в размер 25 010,56 лв., представляваща парични средства по спестовен влог
№ 18182333 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
От Рейхан Ахмедов Хасанов и Гьонюл Мехмед
Хасанова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ
– Сумата от 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525Д“, с
peг. № РР9358АР, рама № WBADL91050GW52533,
двигател № 31099481256D1, дата на първоначална
регистрация: 29.06.2000 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 24.10.2016 г. от 14,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
5469

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
705. – Управителният съвет на Българската
асоциация Биопродукти, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.08.2016 г. в 10 ч. на адрес: Старозагорски минерални бани, област Стара Загора,
хотел „Мини Марица-изток“, заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. утвърждаване на
членове на асоциацията; 2. промени в устава на
Българската асоциация Биопродукти; 3. избор
на контролен съвет на БАБ; 4. финансов отчет
на асоциацията за 2015 г. и първите 6 месеца от
2016 г.; 5. отчет на дейността на управителния
съвет на БАБ за 2015 г. и за първите 6 месеца
от 2016 г.; 6. приемане на програма и бюджет
на БАБ за 2016 г.; 7. разни.
5450
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19. – Управителният съвет на Асоциацията
на родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ),
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на асоциацията на 15.09.2016 г. в
12 ч. в салона на Училището за деца с нарушено зрение при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на АРДНЗ през 2015 г.; 2. приемане
бюджета на АРДНЗ за 2017 г.; 3. избор на управителен съвет (УС); 4. разни.
5470
1. – Управителният съвет на Сдружението
на университетските преподаватели по философия в България (СУПФБ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.09.2016 г. в 17 ч. в ТД – Китен, гр. Китен,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет на
УС за дейността на СУПФБ през изтеклата година; 2. прием на нови членове на СУПФБ; 3.
утвърждаване на годишния бюджет на СУПФБ;
4. изработ ване и у т върж даване на основни
насоки за дейността на СУПФБ; 5. обсъждане
и гласуване на промяна в устава на СУПФБ;
6. избор на нов УС. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
5451
12. – Управителният съвет на сдружение
„Фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил“,
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 12.09.2016 г. в 19 ч. в
сградата на стадион „Осогово“, гр. Кюстендил,
ет. 2, залата за народни хора, при следния дневен
ред: 1. избор на управителен съвет на сдружение
„Фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил“;
2. избор на председател на УС на сдружение
„Фолклорен ансамбъл Родолюбие Кюстендил“.
5471

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.) цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца –
48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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