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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (обн., ДВ,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от
2006 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41,
52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г.,
бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от
2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и
103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79,
94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60 и 74 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 4 се създава т. 4:
„4. безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна
банка, когато към момента на предоставянето
едновременно са изпълнени следните условия:
а) единичната бройка от хранителна стока
е с незначителна стойност;
б) операторът на хранителна банка е вписан
в регистър по чл. 37у от Закона за храните;
в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;
г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5
от Закона за храните, до който може да се
доставя хранителната стока;
д) хранителната стока е с маркировка
„дарение, не подлежи на продажба“;
е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори
на хранителна банка за текущата календарна
година не надхвърля 0,5 на сто от общата
стойност на извършените от лицето облагаеми
доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;
ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени
данъчни, осигурителни или други публични

задължения и през последните две години няма
влязло в сила наказателно постановление за
нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.“
§ 2. В чл. 39, т. 7 се създава изречение
второ: „Доставките са освободени, когато
Българският Червен кръст или други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност
и вписани в регистъра по чл. 37у от Закона
за храните като оператор на хранителна банка, не извършват продажба на безвъзмездно
предоставените хранителни стоки по чл. 6,
ал. 4, т. 4.“
§ 3. В чл. 70, ал. 3 се създава т. 9:
„9. безвъзмездното предоставяне на стоки
по чл. 6, ал. 4, т. 4.“
§ 4. В чл. 117 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. в случаите по чл. 6, ал. 4, т. 4 – от регистрирано лице, предоставило безвъзмездно
хранителни стоки.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
случаите на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 протоколът
се издава не по-късно от 5 дни от датата, на
която са предоставени хранителните стоки.“
§ 5. В чл. 124 се създава ал. 9:
„(9) Протоколът за безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4,
т. 4 се отразява в дневника за продажбите,
съответно в справка-декларацията по чл. 125,
ал. 1 по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“
§ 6. В чл. 170 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „с митническата
администрация“ се заличават.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Националната агенция за приходите при
поискване предоставя на Българската агенция
по безопасност на храните информация за
наличието на публични задължения на лице,
оператор на хранителна банка.
(4) Националната агенция за приходите
незабавно уведомява Българската агенция
по безопасност на храните за наличие на обстоятелства по чл. 37ц, ал. 1, т. 6 от Закона
за храните.“
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 9а и 9б:
„9а. „Хранителна стока с незначителна
стойност“ по смисъла на чл. 6, ал. 4, т. 4 е
стока, включена в списъка по чл. 37м, ал. 4
от Закона за храните и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл. 37м,
ал. 5 от същия закон.
9б. „Оператор на хранителна банка“ е
лице, получило разрешение по чл. 37п, ал. 4
от Закона за храните.“
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Заключителни разпоредби
§ 8. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54, 77 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56
от 2015 г. и бр. 28 и 44 от 2016 г.) се правят
следните допълнения:
1. Създава се глава шеста „в“ с чл. 37м – 37ц:
„ Г л а в а

ш е с т а

„ в “

ХРАНИТЕЛНО БАНКИРАНЕ. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР Н А ХРА НИТЕЛН А
БАНК А
Чл. 37м. (1) Хранително банкиране по
този закон може да се извършва само от
лица, получили разрешение за оператор на
хранителна банка.
(2) Разрешенията за оператор на хранителна
банка се издават от изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните.
(3) Дейностите по хранително банкиране са:
1. безвъзмездно получаване на храни от
производители и търговци на храни;
2. складиране, съхранение и/или разфасоване и опаковане на дарените храни;
3. безвъзмездно предоставяне на дарените
храни на нуждаещи се лица при спазване на
изискванията за контрол и безопасност на
храните по този закон.
(4) Списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед
на министъра на земеделието и храните, след
съгласуване с министъра на финансите, по
мотивирано предложение на изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните. Заповедта и списъкът
се публикуват на интернет страниците на
Министерството на земеделието и храните
и Българската агенция по безопасност на
храните.
(5) Списъкът по ал. 4 съдържа и информация за сроковете, от и до които могат да се
даряват храните, преди изтичане на срока на
годност или трайност на съответната храна.
(6) Операторите на хранителни банки, получили разрешение по този закон, осигуряват
и контролират спазването на нормативните
изисквания към безвъзмездно получените от
тях храни.
(7) Българската агенция по безопасност на
храните извършва контрол върху операторите
на хранителни банки по отношение безопасността на получаваните и даряваните храни.
(8) Министърът на труда и социалната
политика утвърждава със заповед списък на
групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които
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операторите на хранителни банки могат да
предоставят дарените храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата
на Министерството на труда и социалната
политика.
(9) Храните, които безвъзмездно се предоставят на оператор на хранителна банка,
задължително се маркират от производители
или търговци на храни с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“. Маркировката
се поставя върху потребителската опаковка
на храните по начин, непозволяващ нейното
отстраняване, без да се наруши целостта на
опаковката и без да прикрива каквато и да
е част от информацията, съдържаща се на
етикета. За безвъзмездно предоставените
храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху
транспортната опаковка.
Чл. 37н. Разрешение за оператор на хранителна банка може да бъде издадено на лице,
което отговаря едновременно на следните
условия:
1. е юридическо лице с нестопанска цел,
определено за осъществяване на общественополезна дейност и вписано в Централния
регистър при Министерството на правосъдието
по чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
2. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
3. разполага със собствени или наети обекти и/или площи в обекти за извършване на
дейностите по хранително банкиране, които
отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени
с нормативен акт и са регистрирани по реда
на чл. 12;
4. обектите по т. 3 са разположени на
територията на не по-малко от 20 на сто от
областите в страната;
5. разполага със собствени и/или наети
транспортни средства, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително
банкиране, които отговарят на изискванията
за транспортиране на храни в приложение II,
Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 или
са регистрирани съгласно чл. 245 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност;
6. разполага със собствена мрежа или мрежа
от партньорски организации за безвъзмездно
предоставяне на храни;
7. използва система за отчетност, която
позволява органите на Българската агенция по безопасност на храните и органите
по приходите на Националната агенция за
приходите да извършват контрол на дарените, складираните и предоставените храни,
включително по дарители, идентифицирани с
единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
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Чл. 37о. (1) За издаване на разрешение за
оператор на хранителна банка се подава писмено заявление до изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа данните
по чл. 12, ал. 4, както и данни за вида на
храните, които ще се получават, складират
и предоставят.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. удостоверение за наличие или липса на
задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. документ за собственост или договор
за наем на помещенията и/или площите по
чл. 37н, т. 3 и копие от удостоверението за
регистрация на обект по реда на чл. 12;
3. ръководство за потребителя за използваната система за отчетност;
4. план за извършване на дейността, който
съдържа информация за:
а) дейностите по хранително банкиране,
които ще бъдат извършвани;
б) годишния прогнозен обем на получените
и безвъзмездно предоставени храни;
в) максимални я ск ладов капацитет за
съхраняване на безвъзмездно полу чените
храни – по видове храни;
г) начина на унищожаване на недарените
храни в рамките на срока на годност или
трайност;
5. финансова обосновка за източниците на
финансиране и осигуряване на необходимите
средства за осъществяване на дейностите
по хранително банкиране, включително за
унищожаване на дарени храни, които не са
безвъзмездно предоставени от хранителната
банка на нуждаещи се лица;
6. декларация, че лицето не е в производство по прекратяване по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 37п. (1) Заявлението по чл. 37о, ал. 1
се разглежда от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по
безопасност на храните длъжностни лица.
(2) При установяване на нередовност в
заявлението по чл. 37о, ал. 1 със съобщение
се указва на лицето да отстрани допуснатите
нередовности в 14-дневен срок от получаване
на съобщението.
(3) Когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 2, заявлението се връща
на лицето и производството се прекратява с
решение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
(4) В 30-дневен срок от постъпване на
заявлението, съответно от отстраняване на
нередовностите в него изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност
на храните издава или мотивирано отказва
издаването на разрешение.
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(5) Непроизнасянето в срок се смята за
мълчалив отказ.
(6) Решенията по ал. 3 и 4 могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) В случаите на отказ заявителят може да
подаде ново заявление за издаване на разрешение не по-рано от 90 дни от постановяване на
решението за отказ, съответно от влизането в
сила на съдебното решение, с което жалбата
е отхвърлена като неоснователна.
Чл. 37р. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните
отказва издаването на разрешение, когато:
1. заявителят е предоставил неверни данни
или документи с невярно съдържание, които
са от значение за издаване на разрешението;
2. заявителят не отговаря на условията за
издаване на разрешение.
Чл. 37с. (1) Разрешението за оператор на
хранителна банка се издава за срок до 5 години.
(2) Разрешението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование и регистрационен номер
на акта;
3. правни и фактически основания за издаване на акта;
4. наименование, седалище, адрес на управление и единен идентификационен код
на лицето;
5. срок на разрешението;
6. обекти, чрез които ще се извършва
дейността;
7. дата на влизане в сила на разрешението.
Чл. 37т. Лице, получило разрешение за
оператор на хранителна банка, е длъжно да
уведоми изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за
всички промени в обстоятелствата, при които
е издадено разрешението, в 14-дневен срок от
настъпването им, като представи необходимите документи.
Чл. 37у. (1) В Българската агенция по
безопасност на храните се води регистър на
издадените разрешения за оператори на хранителни банки. Изпълнителният директор
на Българската агенция по безопасност на
храните определя със заповед лицата, които
водят и актуализират регистъра на издадените
разрешения за оператори на хранителни банки.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.
(3) Регистърът по ал. 1 се води, като се
създава компютърна база данни и досиета за
лицата, включващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(4) На вписване подлежат само предвидените в чл. 37ф, ал. 1 обстоятелства и последвалите промени в тях.
(5) Вписванията в регистъра се извършват
въз основа на решенията на изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните.
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(6) Вписването на обст оя т елст вата за
съответното лице се извършва въз основа
на данните, съдържащи се в документите,
представени пред изпълнителния директор
на Българската агенция по безопасност на
храните или служебно събрани от него.
(7) За всяко подлежащо на вписване в регистъра лице в компютърната база данни се
създава електронно досие с уникален код, в
което се извършват предвидените вписвания.
(8) За всяко подлежащо на вписване в
регистъра лице се открива досие за всяко
отделно разрешение, в което по реда на
постъпването се подреждат всички отнасящи се до него документи, както и актовете
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
(9) Информацията, която подлежи на вписване в регистъра, се актуализира в 14-дневен
срок след постъпване на уведомлението по
чл. 37т.
Чл. 37ф. (1) В регистъра по чл. 37у, ал. 1
се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с
нестопанска цел, определено за осъществяване
на общественополезна дейност;
2. единният идентификационен код по
БУЛСТАТ;
3. датата на постъпване на заявлението за
издаване на разрешение;
4. датата и номерът на решението, въз основа на което се издава разрешението;
5. датата и номерът на решението, с което
изпълнителният директор на Българската
агенция по безопасност на храните изменя
или допълва издаденото разрешение;
6. видът и адресът на обектите, чрез които
ще се извършва дейността;
7. наложените имуществени санкции и
принудителни мерки.
(2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните предоставя безплатен и неограничен електронен
достъп до регистъра чрез интернет страницата
на Българската агенция по безопасност на
храните.
Чл. 37х. (1) Срокът на разрешението за
оператор на хранителна банка се удължава с
нов срок до 5 години, ако лицето е направило
писмено заявление за това най-малко 6 месеца
преди изтичането на срока на разрешението
и отговаря на изискванията по чл. 37н.
(2) В производството по удължаване на
срока на разрешението се прилагат съответно
редът и сроковете за подаване и разглеждане
на заявленията за издаване на разрешение.
Чл. 37ц. (1) Действието на издадено разрешение за оператор на хранителна банка
се прекратява с решение на изпълнителния
директор на Българската агенция по безопасност на храните в следните случаи:
1. при изтичане на срока на разрешението;
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2. по искане на оператора на хранителна
банка, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява дейността
по хранително банкиране;
3. при системно възпрепятстване на дейността на контролните органи;
4. ако операторът на хранителна банка не
започне да извършва дейност в срок 12 месеца
от влизането в сила на разрешението;
5. когато операторът на хранителна банка
престане да отговаря на условията, при които
е издадено разрешението;
6. когато на оператора на хранителна банка
е наложена имуществена санкция с влязло в
сила наказателно постановление за повторно
нарушаване на разпоредбите на този закон
и/или на Закона за данък върху добавената
стойност;
7. при прекратяване на юридическото лице
с нестопанска цел.
(2) Производството по прекратяване на
действието на разрешение започва по мотивирано решение на компетентния орган или
по писмено искане на оператора на хранителна банка.
(3) Операторът на хранителна банка подава искане за прекратяване на действието на
разрешението, което съдържа:
1. наименованието, седалището, адреса
на управление и идентификационния код по
БУЛСТАТ на заявителя;
2. регистрационния номер на разрешението;
3. обосновка на исканото прекратяване.
(4) Към искането се прилагат документи,
доказващи основанието за прекратяване.
(5) Когато изпълнителният директор на
Българската агенция по безопасност на храните започва производство за прекратяване
на действието на издадено разрешение, на
оператора на хранителна банка се изпраща
писмено съобщение, като в него изрично се
посочват основанията за прекратяване. Операторът на хранителна банка може да представи писмено становище по основанията за
прекратяване на действието на разрешението
в 14-дневен срок.
(6) Решението за прекратяване на действието на разрешението може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) Лице, на което е прекратено разрешението за оператор на хранителна банка по
решение на компетентния орган, не може да
кандидатства за издаване на ново разрешение
за същата дейност за срок от две години.“
2. Създават се чл. 53 – 56:
„Чл. 53. (1) Лице, което извършва дейности
по хранително банкиране, без получено разрешение по този закон, ако не подлежи на
по-тежко наказание, се наказва с глоба от
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1500 до 3000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – с глоба от 2000 до
6000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице или едноличен търговец, се
налага имуществена санкция в размер от 2500
до 4500 лв., а при повторно нарушение – от
5000 до 7000 лв.
Чл. 54. Оператор на хранителна банка,
който отказва или препятства извършването
на официален контрол в обектите за хранително банкиране или вземането на проби от
компетентните органи, ако не подлежи на потежко наказание, се наказва с имуществена
санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение – с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв.
Чл. 55. Оператор на хранителна банка,
който извърши продажба на безвъзмездно
предоставени храни или предостави безвъзмездно храни на лица, които не са включени
в списъка по чл. 37м, ал. 8, ако не подлежи
на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто върху
пазарната цена на възмездно предоставените
храни, но не по-малко от 1000 лв. При повторно нарушение размерът на имуществената
санкция е 40 на сто върху пазарната цена на
възмездно предоставените храни, но не помалко от 2000 лв.
Чл. 56. (1) В случаите на нарушения по
чл. 53 и 55 актовете за установяване на нарушения се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните или от
оправомощени от него лица.
(2) В случаите на нарушения по чл. 54
актовете за установяване на нарушения се
съставят от длъжностни лица на съответния
компетентен орган, а наказателните постановлени я се издават от ръководител я на
съответния компетентен орган в зависимост
от подчинението на длъжностното лице, установило нарушението.“
3. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 75:
„75. „Системно възпрепятстване“ е създаване на затруднения на контролните органи
при осъществяване на дейността им два или
повече пъти в рамките на една календарна
година.“
§ 9. 3аконът влиза в сила от 1 януари 2017 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8670
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УКАЗ № 344
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за насърчаване на заетостта, приет от ХLІІI
Народно събрание на 27 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за на
сърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от
2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33
и 59 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията по заетостта към областния
съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по
заетостта информация за потребностите на
работодателите от работна сила в областта,
като взема предвид приоритетите, заложени
в документите по ал. 1. Редът за набиране,
обработване и предоставяне на информацията се определя в правилника за прилагане
на закона.“
§ 2. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Агенцията по заетостта е администратор на следните приходи:
1. такси за издаване на удостоверения за
регистрация за осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа;
2. такси за разрешения за извършване на
дейност на свободна практика и за разрешения
за работа на чужденци;
3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
5. такси, събирани за предоставяне на
посреднически услуги от агенцията на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български
граждани в чужбина;
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6. такси за предоставяне на решение за
упражняване на висококвалифицирана заетост
на чужденци във връзка с издаване на Синя
карта на Европейския съюз от органите на
Министерството на вътрешните работи;
7. такси за регистрация на предприятия,
осигуряващи временна работа;
8. такси за предоставяне на решение за
упражняване на трудова заетост на чужденци
във връзка с издаване на Единно разрешение
за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи;
9. такси за предоставяне на решение за
сезонна заетост на чужденци във връзка с
издаване на Разрешение за сезонен работник
от органите на Министерството на вътрешните работи;
10. такси за предоставяне на решение за
вътрешнокорпоративен трансфер на чужден
ци във връзка с издаване на Разрешение за
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер от органите на Министерството на
вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 16а, ал. 2 думата „схема“ се заменя със „схеми“.
§ 4. В чл. 18, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. лица, придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст в Република
България, лица, получаващи професионална
пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от
Кодекса за социално осигуряване, пенсия за
старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по
чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване,
които не работят.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 1 се отменя.
2. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България
или пол у чават професиона лна пенси я за
ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за
социално осигуряване, пенсия за осигурителен
стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от
Кодекса за социално осигуряване или пенсия
за старост в друга държава;“.
3. Алинея 10 се отменя.
§ 6. В чл. 27 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Посредническите услуги по чл. 26, т. 1,
2 и 5, предлагани от Агенцията по заетостта,
се организират и предоставят от дирекциите
„Бюро по труда“ независимо от адреса на
регистрация на търсещите работа лица.
(5) Посредническите услуги по чл. 26, т. 3
и 4, предлагани от Агенцията по заетостта,
се организират и предоставят от дирекциите
„Бюро по труда“ по адреса на регистрация
на безработните лица.“
§ 7. В чл. 30а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 24:
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„24. разходи за такси за детски ясли, детски
градини, наем на жилище, такси за ползване
на интернет.“
2. В ал. 2 се създава т. 16:
„16. по т. 24 – на безработни лица по
чл. 42, ал. 3.“
§ 8. В чл. 36, а л. 2 д у мите „социа лни
заведения“ се заменят със „специализирани
институции или ползващи социални услуги
в общността от резидентен тип“.
§ 9. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) На безработни лица, включително
младежи от специализирани институции или
ползващи социални услуги в общността от
резидентен тип, завършили образованието
си, насочени от поделенията на Агенцията
по заетостта към определен работодател за
наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място
по настоящ адрес, се изплащат месечно суми
съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 24, но за не повече
от 12 месеца.“
§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. са предприятия в затруднено положение – при отпускане на средства под формата
на схеми за държавна помощ при спазване
на Регламент (ЕС) № 651/2014.“
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 74о, ал. 2, т. 2 думите „т. 2 и 3“
се заменят с „т. 2, 3 и 4“.
§ 12. В чл. 74п думите „т. 2 и 3“ се заменят
с „т. 2, 3 и 4“.
§ 13. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Безработен“ е лице, което при регист
рация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне
работа в 14-дневен срок от уведомяването му
от дирекцията „Бюро по труда“.“;
б) в т. 4 думите „18 месеца“ се заменят с
„12 месеца“;
в) в т. 4а думите „социални заведения“
се заменят със „специализирани институции
или ползващи социални услуги в общността
от резидентен тип“;
г) точки 31, 36а и 36б се отменят;
д) точка 42 се изменя така:
„42. „Предприятие в затруднено положение“
е предприятие по смисъла на чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) № 651/2014.“;
е) създават се т. 48 и 49:
„48. „Специализирани институции“ е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за социално
подпомагане.
49. „Социални услуги в общността от резидентен тип“ е понятие по смисъла на § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона
за социално подпомагане.“
2. Параграфи 1а, 1б и 1в се отменят.
§ 14. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1
се изменя така:
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Вх. № ………
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„Приложение № 1
към чл. 74ж, ал. 1

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 3
СОФИЯ

1.
2.

Представляван от:

3.

Търг овск а рег ис т рация:
Седалище и адрес на
управление:
(съгласно търговската
регистрация)
А д рес и т елефон за
контакти:

5.

6.

7.

8.

2

ВЕСТНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА
От
………….….……………………….............................…...................……..............................................

4.

1

ДЪРЖАВЕН

Факс:
e-mail:
Идентификационен номер на удостоверението
за вписване в регистъра
по чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на
личните данни:
БУЛСТАТ:
(за лицата, регистрирани по българското законодателство)
Адрес на офиса/офисите за извършване на
дейност по осигуряване
на временна работа

(физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)
………….….……………………….............................…...................……...............................................
(име, презиме, фамилия)
………….….…………………….............................…...................…………….........................................
(единен идентификационен код/удостоверение за актуално състояние)
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………....................................
община ………….….…………………….............................…..................……...................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................................ № ……............................
бл. …………...............…........................... ет. ………….......…..….... ап. ……….........…...............
гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № ……..........................................
бл. …………...............…............................ ет. …….......…..….... ап. ……….........…......……........
……………………………………………………………..………………………………………………….........................
……………………….......................................................................................................................

гр./с. ………….….…………………….............................…...................………...................................
община ………….….…………………….............................…..................……..................................
ул./кв./ж.к. ………….….……………………............................. № …….........................................
бл. …………...............…............................ ет. …….......…..….... ап. ……….........…......……........
тел./факс …………………………………………………………………………….............................................
9. Приложени документи1  копие на документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
 свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което
представлява юридическото лице
 заверени копия на застрахователните или банковите документи по
чл. 74е, ал. 2, т. 7
 заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8
 други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация
10. Начин на пол у чава-  Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:
не на индивидуалния ………….….……………………….............................…………………......................................................,
административен акт 2 като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при
получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите
да бъдат пренасяни за служебни цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:
 вътрешна куриерска пратка
 вътрешна препоръчана пощенска пратка
 международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената
за пощенските услуги
 лично
11. Заявител:
…………………………………………………………………………….................................................................
(име, подпис, печат)
12. Дата:
……………………………………………………………………………...............................................................
(име, подпис, печат)
Отбележете с „X“ документите, които сте представили.
Отбележете с „X“ избрания вариант.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 октомври 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8669
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УКАЗ № 345

УКАЗ № 336

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

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:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на измененото
Споразумение за създаване на Генерална
комисия по рибарство за Средиземно море,
приет от ХLІІI Народно събрание на 28 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на измененото Споразуме
ние за създаване на Генерална комисия по
рибарство за Средиземно море
Член единствен. Ратифицира измененото
Споразумение за създаване на Генерална
комисия по рибарство за Средиземно море.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 октомври 2016 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8671

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 335
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Мари-Луиз Колейро
Прека – президент на Република Малта, с орден „Стара планина“ с лента за изключително
големите є заслуги за развитието и укрепването на българо-малтийските отношения.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8730

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Анатолий
Цветанов Кръстев от длъжността заместниккомандир на Военновъздушните сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8731

УКАЗ № 337
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Петьо
Христов Мирчев от длъжността командир на
24-та авиационна база.
2. Назначавам бригаден генерал Петьо
Христов Мирчев на длъжността заместниккомандир на Военновъздушните сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8732

УКАЗ № 338
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Димитър Иванов
Иванов на длъжността командир на 24-та
авиационна база.
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2. Удостоявам полковник Димитър Иванов
Иванов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ВЕСТНИК
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планина“ с лента за изключително големите
му заслуги за развитието и задълбочаването
на българо-молдовските отношения.
Издаден в София на 28 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8736

8733

УКАЗ № 342
УКАЗ № 339

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8734

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Лхамсурен Дугержав –
извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големите
му заслуги за развитието и укрепването на
българо-монголските отношения.
Издаден в София на 28 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
8737

УКАЗ № 340
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Стоянов Сираков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Словения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8735

УКАЗ № 341
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Николае Тимофти – президент на Република Молдова, с орден „Стара

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 1 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията, реда и
сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на Националната
концепция за пространствено развитие, регио
налните схеми за пространствено развитие
на районите от ниво 2 и регионалните схеми
за пространствено развитие на районите от
ниво 3 (области)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване,
приемане, актуализиране и изпълнение на
Националната концепция за пространствено
развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие
на районите от ниво 3 (области).
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Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията, реда и сроковете за изготвя
не, съгласуване, приемане, актуализиране
и изпълнение на Националната концепция
за пространствено развитие, регионалните
схеми за пространствено развитие на ра
йоните от ниво 2 и регионалните схеми за
пространствено развитие на районите от
ниво 3 (области)
Ч АСТ П ЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране
и изпълнение на Националната концепция
за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 2 и регионалните схеми
за пространствено развитие на районите от
ниво 3 (области);
2. наблюдението на изпълнението на документите по т. 1.
Чл. 2. (1) Документите за пространствено
развитие по чл. 1 се намират в йерархична
съпод чиненост и оп редел я т ин т ег ри рана
стратегия за пространствено развитие, която
се отчита при разработването на секторни
стратегически документи на национално и
регионално ниво.
(2) Документите по чл. 1 са в съответствие
със стратегическите документи на Европейския съюз, свързани с развитието на градовете
и мрежите на транспортната и енергийната
инфраструктура с европейско значение.
(3) Документите за пространствено развитие по чл. 1 се съгласуват по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната
среда и на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие.
Чл. 3. При разработването на документите
за пространствено развитие на национално
и регионално ниво се прилагат следните
принципи:
1. научна обоснованост на подходите и
методите за стратегическо и пространствено
планиране;
2. приемственост и съгласуваност с документите за регионално и пространствено
развитие на европейско, национално, регионално ниво;
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3. защитени публични интереси и гарантиране на индивидуалните интереси и гражданските права;
4. публичност, прозрачност;
5. партньорство, гражданско участие и
споделена отговорност;
6. географска и тематична концентрация
на ресурсите;
7. координация на дейностите на компетентните органи и на участниците в процеса
на пространствено планиране.
Чл. 4. Изготвянето и актуализирането на
Националната концепция за пространствено
развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и
на районите от ниво 3 (области) се извършва
в съответствие с методическите указания по
чл. 17, т. 11 на Закона за регионалното развитие, одобрени със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Ч АС Т В Т ОРА
НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОС
ТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Г л а в а

п ъ р в а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Раздел І
Общи изисквания към Националната кон
цепция за пространствено развитие
Чл. 5. (1) Националната концепци я за
пространствено развитие е стратегически
документ, който определя в дългосрочен план
насоките за пространствено развитие и опазване на националната територия и връзките
є със съседни държави и региони.
(2) Националната концепция за пространствено развитие се разработва във взаимодействие с принципите и перспективите за
пространствено развитие на Европейския
съюз и с действащите национални секторни
стратегически документи.
(3) Националната концепция за пространствено развитие е основа за териториална
координация на секторните политики за икономическо развитие, здравеопазване, наука и
образование, социални услуги, транспортна и
инженерно-техническа инфраструктура, туризъм и околна среда, както и на политиката
за градско развитие.
Чл. 6. Националната концепция за пространствено развитие определя дългосрочни
перспективи и цели за пространствено развитие на националната територия, които се
отчитат при разработването на документите
за пространствено развитие на по-ниските
йерархични нива.
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Чл. 7. (1) Национа лната концепци я за
пространствено развитие се разработва със
срок на действие до 15 години.
(2) Елементите на националните мрежи
и съоръжения на инженерно-техническата
инфраструктура, съдържащи се в Националната концепция за пространствено развитие,
се планират за период до 30 години.
Чл. 8. Финансовите ресурси за изготвянето, актуализирането и наблюдението на
Националната концепция за пространствено
развитие се осигуряват в рамките на бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
Раздел II
Обществени консултации на Националната
концепция за пространствено развитие
Чл. 9. Заинтересовани страни в процеса
на изготвяне на Националната концепция за
пространствено развитие са министерства,
държавни и изпълнителни агенции, областни
управители и местни власти, национално представителните организации на работодателите
и на работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически
и физически лица, имащи отношение към
пространственото развитие.
Чл. 10. (1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на
Националната концепция за пространствено
развитие и информира заинтересованите
страни за резултатите от тях.
(2) Проектът на Национална концепция
за пространствено развитие се публикува на
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет
и на портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
(3) Обществените консултации по ал. 1 се
провеждат преди съгласуването на проекта на
Националната концепция за пространствено
развитие от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика.
Чл. 11. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството организира изработването, съгласуването и актуализирането
на Националната концепция за пространствено
развитие и контролира изпълнението є.
(2) Регионалните съвети за развитие участват в консултациите и обсъждането на проекта
на Националната концепция за пространствено
развитие.
(3) Проектът на Националната концепция
за пространствено развитие се обсъжда и
съгласува в съвет, създаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му
съгласно Закона за администрацията.
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(4) На ц иона л н и я т експер т ен с ъве т за
устройство на територията и регионална политика съгласува проекта на Националната
концепция за пространствено развитие преди
внасянето му в Министерския съвет.
Чл. 12. (1) Министерският съвет приема
Националната концепция за пространствено
развитие по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
преди изтичането на срока на действащия
документ.
(2) Решението на Министерския съвет
за приемане на Националната концепция
за пространствено развитие се обнародва в
„Държавен вестник“.
(3) Националната концепция за пространствено развитие се публикува на страницата
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството в интернет.
Раздел III
Актуализиране на Националната концепция
за пространствено развитие
Чл. 13. (1) Националната концепция за
пространствено развитие се актуализира в
средата на периода на нейното действие при
наличие на някое от следните обстоятелства:
1. п ромен и в свърза но т о на ц иона л но
законодателство или законодателството на
Европейския съюз;
2. промени на целите и приоритетите на
политиката за пространствено развитие на
Европейския съюз и на Република България;
3. препоръки в приетите доклади за наблюдение на изпълнението на Националната
концепция за пространствено развитие;
4. при промени в териториалния обхват на
областите и районите от ниво 2.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва
при условията и по реда за изработване и
приемане на Националната концепция за
пространствено развитие.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ
В Н А Ц ИОН А Л Н АТА КОН Ц ЕП Ц И Я ЗА
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Раздел І
Структура и съдържание на Националната
концепция за пространствено развитие
Чл. 14. (1) Националната концепция за
пространствено развитие определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено
развитие на елементите на териториалната
структура.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие
на елементите на териториалната структура се
разработват за срока на действие на Националната концепция за пространствено развитие,
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като се отчитат потенциалите и политиката
в съответния сектор, както и политиката за
градско развитие.
(3) На основа на перспективите за развитие
на елементите на териториалната структура се
разработват варианти на пространствени модели за развитие на националната територия.
(4) Националната концепция за пространствено развитие определя специфични цели
за пространствено развитие за наблюдение
на напредъка по реализацията им за периода
на действие в съответствие с целите по чл. 3,
ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 15. (1) Националната концепция за
пространствено развитие обхваща следните
тематични области:
1. фактори, влияещи върху социално-икономическото и пространственото развитие
на страната и създаващи предпоставки за
трансгранично и междурегионално сътрудничество;
2. състояние и тенденции в развитието на
териториалните системи на национално ниво,
структура в национален мащаб, взаимодействие между силно урбанизирани централни
райони за растеж и развитие и слабо урбанизирани периферни райони със затруднено
социално-икономическо развитие;
3. селищна мрежа – функционално-йерар
хична система, опорни градове-центрове,
агломерационни образувания, урбанистични
оси, специфични функции и роля на градските
центрове за икономическото, социалното и
културното развитие на национално и макрорегионално ниво;
4. териториални параметри на прогнозата
за демографско развитие, демографски дис
баланс в националната територия, райони в
демографски риск;
5. територии със специфични характеристики и проблеми – Дунавско и Черноморско
крайбрежие, планински територии, гранични
територии, зони за трансгранично и междурегионално сътрудничество;
6. територии с екологични проблеми и
рискове (климатични, хидроложки, геоложки и биологични рискове), застрашени от
природни бедствия и аварии, възможности
за намаляване на риска и за адаптация към
климатичните промени;
7. защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени
зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие и мерки за опазването им;
8. национално културно наследство, опазване, социализиране и развитие на неговия
потенциал в съответствие с приетите международни документи, териториални съсредоточия
на културни ценности, културни ландшафти
и маршрути;
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9. транспортна инфраструктура с национално и международно значение, главни
направления, връзки и коридори, обекти и
съоръжения, функции и териториално организираща роля, положителни въздействия и
териториални проблеми;
10. инженерно-техническа инфраструктура с национално и международно значение,
роля на основните мрежи и съоръжения, в
т.ч. за функционирането на енергийния пазар
и доставката на енергийни ресурси, връзки
с европейски системи и мрежи, въздействия,
териториални проблеми и тенденции;
11. национално значими производствени,
туристически и инфраструктурни локализации
и обекти и тяхното отражение върху икономическото развитие, териториалната структура
и околната среда.
(2) С Националната концепция за пространствено развитие се определят специфични
изисквания за ефективното използване, опазване и развитие на националната територия.
Чл. 16. (1) Националната концепция за
п рост ранст вено разви т ие вк лючва текст,
таблици, диаграми, графики, карти и схеми.
(2) Картите и схемите на Националната
концепция за пространствено развитие съдържат следните елементи на националната
територия:
1. граници – държавна, на райони от ниво 2,
на области, на общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние;
3. елементи на транспортната инфраструктура с национално значение, в т.ч. транспортни
направления и коридори, пътна мрежа, жп
мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове;
4. инженерно-техническа инфраструктура
с национално и европейско значение, в т.ч.
големи хидросъоръжения, енергийна мрежа
и мрежи за пренос на природен газ, нефт и
нефтопродукти, връзки с мрежите в съседни
държави;
5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи
водни площи;
7. елементите на Националната екологична
мрежа;
8. национално и регионално значимите
обекти на културно-историческото наследство, в т.ч. обекти в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО;
9. зони, застрашени от природни рискове.
(3) Националната концепция за пространствено развитие включва следните тематични
карти:
1. териториално-урбанистична структура;
2. селищна мрежа, центрове и оси на урбанистично развитие – главни и второстепенни;
3. социална инфраструктура с национално
значение;
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4. икономически зони с национално значение; зони за туризъм с национално и международно значение; транспортна инфраструктура
с национално и европейско значение;
5. инженерно-техническа инфраструктура – с национално, трансгранично и европейско значение;
6. защитени територии и защитени зони;
7. културно наследство с национално и
международно значение.
(4) Картите и схемите по ал. 2 и 3 се разработват в мащаб 1:300 000 и се изработват
в цифров вид в електронни формати за географски данни и растерни изображения.
Раздел ІІ
Информационно осигуряване на Национал
ната концепция за пространствено развитие
Чл. 17. (1) Географската информационна система на Националната концепция за
пространствено развитие и данните в нея са
в съответствие с националните и международните стандарти.
(2) В географската информационна система
се съхраняват в структуриран вид географски, статистически данни и метаданни за
Националната концепция за пространствено
развитие, включително геопространствени
данни, създадени при изработването є.
Чл. 18. За информационното осигуряване
на Националната концепция за пространствено развитие се ползват всички официални
национални и меж ду народни референтни
информационни масиви от пространствени
и статистически данни.
Раздел ІІІ
Подходи за анализ, оценка и разработване
на пространствени модели в Националната
концепция за пространствено развитие
Чл. 19. (1) При изработването на Националната концепция за пространствено развитие и
за наблюдение на изпълнението є се използва
системен подход за анализ и наблюдение на
състоянието и на протичащите процеси в
националната територия.
(2) В аналитичните проучвания се систематизира информация за основните елементи
на територията и за тематичните области,
динамиката в тяхното развитие, потенциалите,
стимулаторите, ограничителите и проблемите
в състоянието и тенденциите в развитието на
протичащите процеси.
(3) Информацията за анализите в Националната концепция за пространствено развитие
се допълва с информацията за резултатите от
изпълнението на Националната стратегия за
регионално развитие, съдържащи се в междинната и последващата оценка на изпълнението
є, разработвани в съответствие с чл. 33 и 34
на Закона за регионалното развитие.
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(4) Основен териториален модул за анализите е територията на общината.
Чл. 20. (1) Прогнозните сценарии и пространствени модели за бъдещо развитие се
разработват във варианти въз основа на изводите от анализите на състоянието, тенденциите, специфичните ресурси и потенциали
на територията.
(2) Изборът на оптимален сценарий и
прогнозен пространствен/териториален модел
за развитие се осъществява на основата на
създадена в рамките на Националната концепция за пространствено развитие система от
обективни критерии и показатели за оценка
на предложените варианти.
(3) Визията за пространственото развитие
се обвързва с избрания сценарий и пространствен/териториален модел, подлага се
на обсъждане със заинтересованите страни
и служи за основа при формулирането на
стратегия от цели, приоритети и действия.
Г л а в а

т р е т а

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Чл. 21. Контролът върху наблюдението
на прилагането на Националната концепция
за пространствено развитие се осъществява
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Чл. 22. (1) За наблюдението на прилагането
на Националната концепция за пространствено развитие се изготвят доклади по чл. 39 от
Закона за регионалното развитие от органа,
компетентен за изработването є, на всеки 3
години.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка
на напредъка по реализацията на предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие, изводи и препоръки за
актуализацията є.
(3) Оценката по ал. 2 се основава на актуална информация и анализ на промените
в обхвата и функциите на различните видове
територии, настъпили в 3-годишния период.
Чл. 23. (1) Наблюдението на Националната концепция за пространствено развитие
цели ефективно управление и използване на
потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Националната
концепция за пространствено развитие се
отчита напредъкът по реализацията на специфичните цели и избрания пространствен
модел за развитие и на въздействията върху
демографските, икономическите, социалните
и екологичните процеси.
(3) Обработването и съхранението на информацията по ал. 2 за наблюдение на прилагането
на Националната концепция за пространствено
развитие се извършват с помощт а на географски информационни системи.
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(4) За наблюдение на Националната концепция за пространствено развитие и за изготвяне
на докладите за напредъка по прилагането є
се използва информацията от географската
информационна система по чл. 17, ал. 1.
Чл. 24. (1) Докладите по чл. 22, ал. 1 се
изготвят на всеки 3 години в срок 6 месеца
след края на съответния 3-годишен период.
(2) Докладите се одобряват от Министерския съвет по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Ч АСТ Т РЕТА
РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТ
ВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Г л а в а

п ъ р в а

УС ЛОВИ Я И РЕД ЗА ИЗГОТ ВЯ Н Е Н А
РЕГИОН АЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Раздел І
Общи изисквания към Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 25. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 е
стратегически документ, който определя дългосрочните перспективи и цели за устойчиво
пространствено развитие на района и връзките
му с други райони от ниво 2 в страната и в
съседните държави в макрорегиона.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се разработва
в съответствие с действащата Националната
концепция за пространствено развитие и отчита
предвижданията на регионално ниво на сек
торните стратегии за икономическо развитие,
здравеопазване, образование, наука, социални
услуги, транспортна и инженерно-техническа
инфраструктура, туризъм и околна среда.
Чл. 26. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се
разработва със срок на действие до 15 години
съгласно чл. 7а, ал. 3 на Закона за регионалното развитие.
(2) Пред ви ж да н и я та за на ц иона л н и т е
мрежи и съоръжения на транспортната и
инженерно-техническата инфраструктура са
с период до 30 години.
Чл. 27. Финансовите ресурси за изготвянето, акт уализирането и наблюдението
на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се осигуряват в
рамките на бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Раздел ІІ
Заинтересовани страни и участници в изгот
вянето на Регионалната схема за простран
ствено развитие на район от ниво 2
Чл. 28. (1) Заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Регионалната схема за

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

пространствено развитие на район от ниво 2
могат да са министерства, държавни и изпълнителни агенции или техни териториални
звена, областни управители и местни власти,
национално представителните организации
на работодателите и на работниците и служителите, представителите на академичните
среди, юридически и физически лица, имащи
отношение към пространственото развитие.
(2) Проектът на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2 се
публикува на страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени
консултации на Министерския съвет.
(3) Обществените консултации по ал. 2 се
провеждат преди съгласуването на проекта
на Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2 от Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика.
Раздел IІІ
Функции на органите по изготвяне, съгласува
не и актуализиране на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 29. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството организира
изработването и контролира прилагането на
Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
(2) Регионалният съвет за развитие обсъжда
и одобрява проекта на Регионалната схема за
пространствено развитие на района от ниво 2
в съответствие със своите компетенции.
(3) Проектът на Регионалната схема за
пространствено развитие на района от ниво 2
се обсъжда и съгласува от Националния експертен съвет по териториално устройство и
регионална политика преди обсъждането и
приемането му от Министерския съвет.
(4) Министерският съвет приема Регионалната схема за пространствено развитие на
района от ниво 2 по предложение на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 30. (1) Решението на Министерския
съвет за приемане на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
се обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се публикува на
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет.
Раздел ІV
Актуализиране на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
Чл. 31. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се
актуализира при наличие на някое от следните
обстоятелства:
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1. при промяна на административно-териториалното устройство на Република България,
което засяга областите в съответния район
от ниво 2;
2. при актуализация на Националната концепция за пространствено развитие;
3. при препоръка на приетите доклади за
наблюдение на изпълнението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 2.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва
при условията и по реда за разработване и
приемане на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ НА
РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Раздел І
Структура и съдържание на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 2
Чл. 32. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 определя
стратегията за пространствено развитие на
района от ниво 2.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие
на елементите на териториалната структура се разработват за срока на действие на
Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2, като се отчитат
потенциалите и политиките за развитие в
съответните сектори.
(3) Въз основа на перспективите за развитие
на елементите на териториалната структура
се разработват варианти на пространствени
модели за развитие на територията на района
от ниво 2.
(4) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 определя специфични цели за пространствено развитие за
наблюдение на напредъка по реализацията
им за периода на действие в съответствие с
целите по чл. 3, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 33. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 съдържа
текст, карти и схеми.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 обхваща следните
тематични области:
1. факторите, влияещи върху развитието на
района, в т.ч. геополитически, икономически,
социални, културни, екологични и др.;
2. разположението и връзките на района,
в т.ч. общи локализационни характеристики,
съставни административни и териториални
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единици, сравнителен анализ спрямо районите
от ниво 2 в страната и в Европейския съюз;
3. природните условия и ресурси и състоянието на околната среда, влиянието на
глобалните климатични промени, природните
рискове, рисковите територии;
4. социално-икономическите условия, в
т.ч. обща характеристика, състояние, проблеми, тенденции, сравнение с други райони
от ниво 2 в страната и в Европейския съюз,
демография, заетост и безработица, структура
и териториални измерения на регионалната
икономика по сектори; вътрешнорегионални
различия;
5. общите характеристики и тенденциите
в развитието на публичните услуги, в т.ч.
локализация и достъпност на центровете с
регионално и надрегионално значение (здравеопазване, образование, социални услуги,
административни услу ги, нау ка, култ у ра,
сигурност и ред);
6. териториа лната ст ру к т у ра на района – територии с висока степен на урбанизация (централни), слабо урбанизирани селски
територии (периферни), с наличие на изявен
градски център и без изявен градски център;
7. функционално-йерархичната структура
на мрежата от градове-центрове в района,
включително центровете на общини и селищни
образувания с национално значение;
8. агломерационните образувания и техните
зони на влияние;
9. осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение;
10. транспортните направления и другите
инфраструктурни мрежи и съоръжения с национално и регионално значение, включително
връзките им със съседните региони в страната
и с региони в съседни на България държави;
11. индустриалните и бизнес зоните, зоните
за туризъм и отдих, зоните за транспортни и
логистични дейности;
12. териториите със специфични характеристики и проблеми (централни и периферни
територии, селски, планински, гранични,
крайбрежни и др.); териториите в риск (демографски, икономически, социален), разположението в района и въздействието им
върху цялостното социално-икономическо и
пространствено развитие;
13. защитените територии по смисъла на
Закона за защитените територии и защитените
зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие;
14. териториите, наситени с важни за страната и района недвижими културни ценности,
културните ландшафти и коридори, потенциал
за използването им като фактор за растеж.
Чл. 34. (1) Картите и схемите към Регионалната схема за пространствено развитие на
район от ниво 2 илюстрират резултатите от
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анализите и прогнозите и представят пространствения модел за развитие на територията
на района.
(2) Картите и схемите на Регионалната
схема за пространствено развитие на район от
ниво 2 съдържат следните значими елементи
на територията на района:
1. граници – държавни, на района, на области, на общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние,
урбанистични оси с национално и регионално
значение;
3. елемен т и на т ра нспор т ната и нфраструктура с национално и регионално значение – транспортни коридори с национално и
регионално значение, пътна мрежа, жп мрежа,
летища, пристанища, гранични контролнопропускателни пунктове;
4. обекти на техническата инфраструктура – преносни електропроводи, големи хидросъоръжения и водоснабдителни системи,
магистрални (нефто-, газо-, продуктотръбопроводи);
5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи
водни площи;
7. елементите на Националната екологична
мрежа;
8. обекти на културно-историческото наследство с национално и регионално значение;
9. територии/зони с потенциал за икономическо развитие и наличие на инвестиционен
интерес, обхващащи една или няколко общини;
10. територии с потенциал за реализиране
на инфраструктурни проекти с национално и
регионално значение;
11. периферни територии и рискови зони
(демографски, социални, икономически, екологични) и райони за целенасочена подкрепа;
12. нарушени територии за рекултивация
и възстановяване.
(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2 съдържа следните тематични карти и схеми:
1. разположение на района в страната и
връзки със съседни райони;
2. пространствени измерения на демографските процеси;
3. селищна мрежа, центрове и оси на развитие и достъпност;
4. защитени територии и защитени зони;
5. културно наследство, културни ландшафти и коридори;
6. територии и зони със специфични характеристики, включително рискови зони;
7. транспортна инфраструктура;
8. инженерно-техническа инфраструктура.
(4) Картите и схемите по ал. 2 и 3 се изработват в мащаб 1 : 200 000 и се представят в цифров вид в електронни формати за
географски данни и растерни изображения.
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Раздел ІІ
Информационно осигуряване на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 2
Чл. 35. (1) Географската информационна
система на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 и данните
в нея са в съответствие с националните и
международните стандарти.
(2) В Географската информационна система
се съхраняват в структуриран вид географски, статистически данни и метаданни за тях
към Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2, включително
геопространствени данни, създадени при изработването є.
(3) Географската информационна система
на Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 2 е съвместима
по структура и съдържание с Географската
информационна система по чл. 17, ал. 1, допълва я и се синхронизира с нея.
(4) За информационното осигуряване на
Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 2 се използват всички
официа лни национа лни и меж д у народни
референтни информационни масиви от пространствени и статистически данни.
Г л а в а

т р е т а

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 2
Чл. 36. (1) Координирането и контролът
на прилагането на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
се осъществяват от съответния регионален
съвет за развитие в съответствие с функциите
му по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за регионалното развитие.
(2) Регионалният съвет за развитие осигурява информация, публичност и прозрачност
за постигнатите резултати от наблюдението
на прилагането на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2.
Чл. 37. (1) За наблюдението на прилагането
на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2 се изготвят доклади
от органа, компетентен за изработването на
съответната схема, на всеки 3 години.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка
на напредъка по реализацията на предвижданията на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2, изводи
и препоръки за актуализиране на документа.
(3) Оценката по ал. 2 се основава на актуална информация и анализ на промените
в обхвата и функциите на различните видове
територии, настъпили в 3-годишния период.
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Чл. 38. (1) Наблюдението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 2 цели ефективно управление и използване на потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 2 се отчитат напредъкът по реализацията на специфичните цели, избраният
пространствен модел за развитие и въздействията върху демографските, икономическите,
социалните и екологичните процеси.
(3) Обработването и съхраняването на
информацията за наблюдение на прилагането
на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 2 се извършва
с помощта на географски информационни
системи.
(4) За наблюдение на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2
и за изготвяне на докладите за напредъка
по прилагането є се използва информацията
от Географската информационна система по
чл. 35, ал. 1.
Чл. 39. (1) Докладите по чл. 37, ал. 1 се
изготвят на всеки 3 години в срок 6 месеца
след края на съответния 3-годишен период.
(2) Докладите по чл. 37, ал. 1 се одобряват от Министерския съвет по предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Ч АСТ ЧЕТ ВЪР ТА
РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕ
НО РАЗВИТИЕ Н А РА ЙОН ОТ НИВО 3
(ОБЛАСТ)
Г л а в а

п ъ р в а

УС ЛОВИ Я И РЕД ЗА ИЗГОТ ВЯ Н Е Н А
РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 3
(ОБЛАСТ)
Раздел І
Общи изисквания към Регионалната схема
за пространствено развитие на район от
ниво 3 (област)
Чл. 40. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3
(област) е стратегически документ, който
определя дългосрочните цели и перспективите за устойчиво пространствено развитие
на територията на областта.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се
разработва в съответствие с действащата
Регионална схема за пространствено развитие
за съответния район от ниво 2.
(3) При разработването на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 3 (област) се отчитат предвижданията
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на областно ниво на секторните стратегии
в сферата на транспорта, енергетиката, широколентовите комуникации, водния сектор,
икономиката, туризма, околната среда, науката
и образованието, здравеопазването, социалните услуги и др.
(4) Дългосрочните цели и перспективи за
пространствено развитие на областта, определени с Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 3 (област), се
отчитат при разработването и актуализацията
на общите устройствени планове на общините
в обхвата на областта.
Чл. 41. (1) Периодът на действие на Регио
налната схема за пространствено развитие
на район от ниво 3 (област) е до 15 години.
(2) Предвиж данията за мрежите и съ
оръженията на транспортната и инженернотехническата инфраструктура са за период
до 30 години.
Чл. 42. Финансовите ресурси за изготвянето, актуализирането и наблюдението на регионалните схеми за пространствено развитие на
районите от ниво 3 (област) се осигуряват в
рамките на бюджета на съответните областни
администрации.
Раздел ІІ
Заинтересовани страни и участници в разра
ботването на Регионалната схема за простран
ствено развитие на район от ниво 3 (област)
Чл. 43. (1) Заинтересовани страни, участващи в консултациите по разработването
на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област), са териториалните звена на централните органи
на изпълнителната власт, местните власти,
представители на национално представителните организации на работодателите и
на работниците и служителите на областно
ниво, представители на академичните среди, юридически и физически лица, имащи
отношение към пространственото развитие
на областта.
(2) Проектът на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 3
(област) се публикува на страницата на областната администрация в интернет и на
портала за обществени консултации на Министерския съвет.
(3) Обществените консултации се провеждат преди внасянето на проекта на Регио
налната схема за пространствено развитие
на района от ниво 3 (област) за разглеждане
и съгласу ване в постоянната комиси я за
п рос т ра нс т вено разви т ие, ус т ройс т во на
територията и строителство към областния
съвет за развитие.
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Раздел ІІІ
Функции на органите по изготвянето на Ре
гионалната схема за пространствено развитие
на район от ниво 3 (област)
Ч л. 44. (1) Област ни я т у п рави т ел ор ганизира разработването, съгласуването и
актуализирането на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 3
(област), координира и контролира изпълнението на документа.
(2) За изпълнение на функциите си по
ал. 1 областният управител се подпомага от
областния архитект и постоянната комисия
за пространствено развитие, устройство на
територията и строителство.
(3) Областният управител със съдействието на кметовете на общините в обхвата на
съответната област осигурява информация
и публичност на процеса на разработване,
съгласуване, актуализиране и наблюдение
н а п ри л а г а не т о н а Рег ион а л н ат а с хем а
за прост ранствено развитие на район от
ниво 3 (област) в съответствие със своите
прав омощия.
Чл. 45. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се
разглежда и съгласува от постоянната комисия
за пространствено развитие, устройство на
територията и строителство към областния
съвет за развитие и от регионалния съвет за
развитие.
(2) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се
приема от областния съвет за развитие по
предложение на областния управител.
(3) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област) се публикува на страницата на областната администрация в интернет.
Раздел ІV
Актуализиране на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 3
(област)
Чл. 46. (1) Актуализирането на Регионалната схема за пространствено развитие на
район от ниво 3 (област) се извършва при
следните условия:
1. промяна на административно-териториалното устройство на Република България,
което засяга съответната област;
2. актуализиране на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 2,
която засяга територията на съответната област;
3. при препоръка на приетите доклади за
наблюдение на изпълнението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 3 (област).
(2) Изработването и приемането на актуализиран документ по ал. 1 се извършва при
условията и по реда за разработване и приемане на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област).
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в т о р а

СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДХОДИ
НА РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ
НИВО 3 (ОБЛАСТ)
Раздел І
Структура и съдържание на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 3 (област)
Чл. 47. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
определя стратегия за пространствено развитие
на областта.
(2) Дългосрочните перспективи за развитие
на елементите на териториалната структура
се разработват за срока на действие на Регио
налната схема за пространствено развитие
на район от ниво 3 (област), като се отчитат
потенциалите и политиките за развитие в
съответните сектори.
(3) На основа на перспективите за развитие
на елементите на териториалната структура
се разработват варианти на пространствени
модели за развитие на територията на района
от ниво 3 (област).
(4) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област) определя
специфични цели за пространствено развитие
за наблюдение на напредъка по реализацията
им за периода на действие в съответствие с
целите по чл. 3, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.
Чл. 48. (1) Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
съдържа текст, карти и схеми.
(2) Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област) обхваща
следните тематични области:
1. факторите, влияещи върху развитието на
областта, в т.ч. геополитически, икономичес
ки, социални, културни, екологични и др.;
2. разположението и връзките на областта,
в т.ч. общите локализационни характеристики, съставните общини, сравнителен анализ
спрямо другите области в страната;
3. природните условия и ресурси, състоянието на околната среда, глобалните промени,
природните рискове и екстремните явления,
рисковите територии и зони;
4. социално-икономическите условия, в т.ч.
обща характеристика, състояние, проблеми,
тенденции, вътрешнорегионални различия на
ниво община, сравнение с други области в
страната, демография, заетост и безработица, структура и териториални измерения на
икономика в областта по сектори;
5. общите характеристики и тенденциите в
развитието на обслужващия сектор, локализация и достъпност на обслужващите центрове
в област та (здравеопазване, образование,
социални услуги, административни услуги,
наука, култура, сигурност и ред);
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6. териториалната структура на областт а –
територии с висока степен на урбанизация
(централни), слабо урбанизирани селски територии (периферни), с наличие на изявен
градски център и без изявен градски център;
7. функционално-йерархичната структура
на мрежата от населени места в областта,
центровете на общини и селищни образувания
с национално значение;
8. агломерационните образувания и техните
зони на влияние;
9. осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение;
10. транспортните направления и другите
инфраструктурни мрежи и съоръжения с национално и регионално значение, включително
връзките им със съседните области в региона;
11. индустриалните и бизнес зоните, зоните
за туризъм и отдих, зоните за транспортни и
логистични дейности, разположението им в
съответствие с наличните ресурси и инфраструктура;
12. териториите със специфични характеристики и проблеми (централни и периферни
територии, селски, планински, гранични,
крайбрежни и др.); територии в риск (демографски, икономически, социален), разположение в областта и въздействието им
върху цялостното социално-икономическо и
пространствено развитие;
13. защитените територии по смисъла на
Закона за защитените територии и защитените
зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие;
14. териториите с недвижими културни
ценности, културните ландшафти и коридори,
потенциал за използването им като фактор
за растеж.
Чл. 49. (1) Картите и схемите на Регионалната схема за пространствено развитие
на район от ниво 3 (област) са схема на съществуващото състояние и синтезна схема
на териториалния модел за развитие, които
съдържат следните значими елементи на територията на областта:
1. граници – държавни, на района от ниво 2,
на областта, на съставните общини;
2. селищна мрежа – градове-центрове, агломерационни образувания и зони на влияние,
урбанистични оси и коридори с национално
и регионално значение;
3. елементи на транспортната инфраструктура – транспортни коридори, републиканска
пътна мрежа, жп мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни
пунктове;
4. значими обекти на инженерно-техническата инфрастру кт у ра – преносни елект роп ровод и, г олем и х и д рос ъор ъжен и я и
водоснабдителни системи, пречистване на
води, магистрални (нефто-, газо-, продуктотръбопроводи);
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5. релеф и хидрографска мрежа;
6. земеделски и горски територии, големи
водни площи и течения;
7. елементите на Националната екологична
мрежа;
8. значими съсредоточия от обекти на
културно-историческото наследство;
9. територии/зони с потенциал за икономическо развитие и наличие на инвестиционен
интерес, обхващащи една или няколко общини;
10. територии с потенциал за реализиране
на инфраструктурни проекти с национално и
регионално значение;
11. периферни територии и рискови зони
(демографски, социални, икономически, екологични) за целенасочена подкрепа;
12. нарушени територии за рекултивация
и възстановяване.
(2) Към основните графични материали
по ал. 1 се представят и следните тематични
карти и схеми:
1. разположение на областта в страната и
района, връзки със съседни области;
2. пространствени измерения на демографските процеси;
3. селищна мрежа, центрове и оси на развитие и достъпност;
4. защитени територии и защитени зони,
зони за защита на източниците на питейнобитово водоснабдяване и на минералните води;
5. културно наследство, културни ландшафти и коридори;
6. територии и зони със специфични характеристики, включително рискови зони;
7. транспортна инфраструктура;
8. инженерно-техническа инфраструктура.
(3) Картите и схемите по ал. 1 и 2 се изработват в мащаб 1 : 100 000 и се представят в цифров вид в електронни формати за
географски данни и растерни изображения.
Раздел II
Информационно осигуряване на Регионалната
схема за пространствено развитие на район
от ниво 3 (област)
Чл. 50. (1) Географската информационна
система на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област)
и данните в нея са в съответствие с националните и международните стандарти.
(2) В Географската информационна система
се съхраняват в структуриран вид географски
и статистически данни и метаданни за тях
към Регионалната схема за пространствено
развитие на района от ниво 3 (област), включително геопространствени данни, създадени
при изработването є.
(3) Структурата и съдържанието на базата
данни на Географската информационна систе-
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ма на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област) се синхронизира с Географската информационна
система по чл. 17, ал. 1, като се използват
данните от нея и за допълването є.
Чл. 51. За информационното осигуряване
на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област) се ползват
всички официални национални референтни
информационни масиви от пространствени и
статистически данни.
Г л а в а

т р е т а

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
РЕГИОНАЛНАТА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА РАЙОН ОТ НИВО 3
(ОБЛАСТ)
Чл. 52. (1) Областният съвет за развитие
осъществява координация на дейностите по
наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на
район от ниво 3 (област) на принципа на
партньорството.
(2) Областният съвет за развитие осигурява
информация, публичност и прозрачност за
постигнатите резултати за наблюдение на прилагането на Регионалната схема за пространствено развитие на района от ниво 3 (област).
Чл. 53. (1) За наблюдението на прилагането на Регионалната схема за пространствено
развитие на район от ниво 3 (област) се
изготвят доклади от органа, компетентен за
разработването на съответната схема.
(2) Докладите по ал. 1 съдържат оценка
на напредъка по реализацията на предвижданията на Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област)
и препоръки за актуализиране на документа.
Чл. 54. (1) Наблюдението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район от
ниво 3 (област) цели ефективно управление
и използване на потенциала на територията.
(2) При наблюдението на Регионалната
схема за пространствено развитие на район от
ниво 3 (област) се отчитат напредъкът по реализацията на специфичните цели, избраният
пространствен модел за развитие и въздействията върху демографските, икономическите,
социалните и екологичните процеси.
(3) Обработването, съхранението и използването на информацията за наблюдение
на прилагането на Регионалната схема за
пространствено развитие на район от ниво 3
(област) се извършва с помощта на географски
информационни системи.
Чл. 55. (1) Докладите по чл. 53, ал. 1 се
разработват на всеки 3 години в срок 6 месеца
след края на съответния тригодишен период.
(2) Докладите по ал. 1 се приемат от областния съвет за развитие по предложение на
областния управител.

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пространствено развитие“ е еволюцията на територията във всичките є измерения (икономически, социални, екологични и
физически).
2. „Пространствено планиране“ е процесът на създаване на териториална основа за
координиране на секторните политики на
национално, регионално и местно ниво чрез
система от йерархично обвързани документи,
които в съответствие с териториалния потенциал определят стратегията за интегрирано
пространствено развитие.
3. „Дългосрочни перспективи“ са пер
спективите за развитието на елементите на
териториалната структура за период 15 години
(мрежа на населените места, производствени
и туристически зони, защитени територии,
зони за транспорт и др.). Дългосрочните
перспективи за елементите на транспортната
и инженерно-техническата инфраструктура са
за период 30 години.
4. „Пространствен/териториален модел“
е предвиждането за развитие на елементите
на териториалната структура в зависимост
от избрания прогнозен сценарий за развитие.
5. „Прогнозен сценарий“ е предвиждане за
бъдещо развитие на елементите на териториалните структури въз основа на изводите от
анализа на състоянието, тенденциите, специфичните ресурси и потенциали на територията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 7д от Закона за регионалното развитие.
§ 3. За периода 2013 – 2025 г. е в сила
Национална концепция за пространствено
развитие 2013 – 2025 г., приета с решението
по т. 61 от протокол № 47 от заседанието на
Министерския съвет на 19 декември 2012 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
8752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 2 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
структурата, дейността и организацията на
работа на Агенция „Пътна инфраструктура“,
приет с Постановление № 295 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от
2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от
2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка към министъра на
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регионалното развитие и благоустройството
със седалище София и адрес – бул. Македония 3, и със специализирани звена – областни
пътни управления и Института по пътища
и мостове.
(2) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет, който се
назначава от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(3) Председателят на управителния съвет
на агенцията е второстепенен разпоредител
с бюджет по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1, т. 13 думите „Оперативна програма „Транспорт“ се заменят с
„Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020“, а думите
„Оперативна програма „Регионално развитие“
се заменят с „Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014 – 2020“.
§ 3. В чл. 11, ал. 2, т. 6 думите „Оперативна
програма „Транспорт“ се заменят с „Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020“, а думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ се
заменят с „Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020“.
§ 4. В чл. 14а, ал. 3, т. 4 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „държавния
бюджет“.
§ 5. В чл. 15, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020“ и по програмите за териториално
сътрудничество на Европейския съюз;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Транспорт и транспортнa инфраструктура“ 2014 – 2020“;“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. дирекция „Управление на стратегически
инфраструктурни проекти“.“
§ 6. В чл. 16 т. 33 се изменя така:
„33. осъществява административно и стопанско управление на основните бази за квалификация и преквалификация на персонала на
територията на областните пътни управления
и координира ползването им в съответствие
с нуждите на общата и специализираната
администрация;“.
§ 7. В чл. 17 т. 33 се отменя.
§ 8. В чл. 18 се създава т. 33:
„33. съгласува документи и писма, адресирани до всички органи на досъдебното и
съдебното производство, съвместно с дирекция
„Анализ на риска и оперативен контрол“.“
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 думите „строителство, ремонт и“
се заличават, а след думите „републиканските
пътища“ се добавя „и аварийно-възстановителни дейности“.
2. В т. 2 думите „ремонт и“ се заличават,
а след думата „поддържане“ се добавя „и
аварийни дейности“.
3. В т. 11 д у мите „и при осиг у ряване
изпълнението на предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението
по пътищата към Министерския съвет“ се
заличават.
4. Точка 16 се отменя.
5. В т. 17 думите „текущ ремонт и“ се
заличават.
6. Създава се т. 20:
„20. организира, ръководи и контролира
дейността на Ситуационния център като звено
в структурата на дирекцията, което:
а) осъществява дейността по събиране и
обработка на информация за състоянието на
републиканската пътна мрежа (РПМ);
б) извършва дейности по прогнозиране,
анализ, ограничаване и преодоляване на кризисна обстановка и подпомагане на органите
за управление при оценка на обстановката,
координиране и взаимодействие с другите
държавни органи;
в) поддържа в постоянна готовност за
работа комуникационно-информационната
система на Ситуационния център;
г) събира, обработва и анализира информация за състоянието и обстановката по РПМ;
д) събира и поддържа база данни, свързана с рискове и заплахи от възникване на
кризисни ситуации;
е) поддържа непрекъсната координация и
взаимодействие със структурите на Министерството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Национална полиция“, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“, дирекция „Национална система
112“, както и с други държавни органи след
съгласуване с дирекциите „Административно обслужване и координация“, „Анализ на
риска и оперативен контрол“ и „Поддържане
на пътната инфраструктура“;
ж) осъществява непрекъснато 24-часово
наблюдение върху състоянието на РПМ.“
§ 10. В чл. 21 т. 22 се изменя така:
„22. следи за законосъобразното комплектуване на оценителските доклади, определящи
равностойното парично обезщетение по реда
на Закона за държавната собственост;“.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Изпълнение на п роек т и по Операт ивна
програма „Регионално развитие“ и по програмите за териториално сътрудничество на
Европейския съюз“ се заменят с „Дирекция
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„Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ и по
програмите за териториално сътрудничество
на Европейския съюз“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ се заменят с
„Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020“;
б) в буква „д“ думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ се заменят с
„Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020“.
3. В т. 7 думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ се заменят с „Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.
4. В т. 11 думите „Оперативна програма „Регионално развитие“ се заменят с „Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма
„Транспорт“ и Кохезионен фонд“ се заменят с
„Дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014 – 2020“.
2. В т. 1:
а) в основния текст след думите „Оперативна
програма „Транспорт“ се поставя запетая и
се добавя „Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020“,
по Механизма за свързване на Европа“;
б) в буква „а“ след думите „Оперативна
програма „Транспорт“ се поставя запетая и
се добавя „Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020“,
по Механизма за свързване на Европа“;
в) буква „г“ се изменя така:
„г) осъществява координация със съответния управляващ орган по Оперативна
програма „Транспорт“, Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020“, с Управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и с органа,
осъществяващ наблюдение и контрол по Механизма за свързване на Европа;“
г) буква „д“ се отменя.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. изготвя и съгласува с дирекция „Анализ
на риска и оперативен контрол“ периодични
отчети за напредъка по изпълнението на
проектите, доклади за установени нередности,
както и друга финансова, административна
и техническа документация, подготвя необходимата информация за искане на средства
от Управляващия орган по Кохезионния фонд
(Регламент 1164/94) и управляващите органи
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по Оперативна програма „Транспорт“ и по
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020“, както и от
органа, осъществяващ наблюдение и контрол
по Механизма за свързване на Европа;“.
§ 13. В чл. 26 се създава т. 24:
„24. съгласува документи и писма, адресирани до всички органи на досъдебното и
съдебното производство.“
§ 14. В чл. 27, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. осъществява събирането на такси за
ползване на пътната инфраструктура по време – винетни такси, и такси за изминато
разстоян ие – ТОЛ такси, по републиканските
пътища, както и на такси за преминаване по отделни републикански пътища и съоръжения;“.
§ 15. В чл. 28а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“ се заменят
с „Дирекция „Управление на стратегически
инфраструктурни проекти“.
2. В т. 1:
а) основният текст се изменя така:
„1. организира, осъществява, координира
и контролира дейностите по подготовка,
възлагане на рехабилитация, реконструкция,
основен ремонт и ново строителство, управ
ление, отчитане и въвеждане в експлоатация
на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и
ново строителство, финансирани със средства
от държавни инвестиционни заеми и средства
от държавния бюджет, като:“;
б) в буква „б“ думите „съфинансирани с
бюджетни средства“ се заменят с „от държавния бюджет“;
в) в буква „г“ след думата „заеми“ се добавя
„и от държавния бюджет“;
г) в буква „д“ след думите „дейности по“
се добавя „ново строителство“ и се поставя
запетая;
д) в буква „е“ думите „съфинансирани с
бюджетни средства“ се заменят с „от държавния бюджет“.
3. В т. 3 д у ми те „за меж д у народни и
интермодални транспортни проучвания“ се
заличават.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. съгласува изработването на техническите задания, на техническите спецификации
и на проектите, които ще се изпълняват със
средства от държавни инвестиционни заеми
и от държавния бюджет;“.
5. Създава се т. 10:
„10. дава становища и заключения относно
физическото състояние на пътищата и степента
на необходимост за включване в програмите
за строителство, ремонт и рехабилитация.“

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

§ 16. В чл. 31, ал. 3 думите „дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни
средства“ се заменят с „дирекция „Поддържане
на пътната инфраструктура“.
§ 17. Приложението към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в Агенция „Пътна
инфраструктура“ – 1511 щатни бройки
Управителен съвет
Централна администрация
в т.ч.:
финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
служител по сигурността на
информацията
дирекция „Административно
обслужване и координация“
дирекция „Комуникации и
информация“
дирекция „Обществени поръчки и
правно обслужване“
дирекция „Бюджет, финанси и
разплащания по проекти“
дирекция „Поддържане на пътната
инфраструктура“
дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“
дирекция „Изпълнение на проекти по
Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020“ и по програмите
за териториално сътрудничество на
Европейския съюз“
дирекция „Изпълнение на проекти
по Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020“
дирекция „Анализ на риска и
оперативен контрол“
дирекция „Пътни такси и
разрешителни“
дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“
Специализирани звена
в т.ч.:
Институт по пътища и мостове
областни пътни управления

3
329
2
10
1
52
17
30
25
35
29

32

33
27
13
23
1179
75
1104“

Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8789
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 2 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2016 г. в общ размер
28 306 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. за спешен ремонт на покривната конструкция на Софийската духовна семинария
„Свети Йоан Рилски“ – 300 000 лв.;
2. по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г. за финансиране на окончателното
завършване на обект „Инженеринг – проектиране и строителство на път ІІІ-593 „Долно
Черковище – Голям извор“, участък от км
18+000 до км 38+050“ – 11 823 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за подпомагане на спортносъстезателната и общественополезната дейност
на аматьорски футболен клуб към Национална
спортна академия „Васил Левски“, член на
Българския футболен съюз – 10 000 лв.;
4. по бюджета на община Варна за разплащане на строително-монтажни работи
за възстановяване на щетите от бедствието
на 19 юни 2014 г. на територията на община
Варна, район „Аспарухово“ – 8 519 000 лв.;
5. по бюд же т а н а о б щ и н а С л и в ен –
4 000 000 лв., разпределени, както следва: за
кръстовище „Розова градина“, гр. Сливен –
3 000 000 лв.; за пътна и улична инфраструктура в населените места на територията на
община Сливен – 1 000 000 лв.;
6. по бюджета на община Велинград за
изграждане на водоем, изграждане на пътни
участъци, възстановяване и реконструкция
на улици, преустройство и изграждане на
отоплителна система в училище, изработване на проект за водопровод и канализация – 1 954 000 лв.;
7. по бюд жета на община Рак и тово –
1 000 000 лв., разпределени, както следва: за
извършване на частична реконструкция на
водопроводите на някои улици с дължина
1600 м във висока и ниска зона на гр. Ракитово – 410 000 лв.; за извършване на частична
реконструкция на вътрешната водопроводна
мрежа в гр. Костандово с обща дължина
1392 м – 490 000 лв.; за реконструкция на
външни водопроводи в местността Дуковец
до водоем в местността Петела – сондаж – водоем до населеното място, с обща дължина
6025 м, в с. Дорково – 100 000 лв.;
8. по бюджета на община Долна баня за
ремонт и подновяване на част от водопроводната мрежа на територията на община Долна
баня – 700 000 лв.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. по т. 1 – за сметка на предвидените
средства по централния бюджет;
2. по т. 2 – 8 – за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет
за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на правото на вероизповедание“,
бюджетна програма „Вероизповедания“, по
бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
у величат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструкт у ра, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“,
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт в свободното време“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на регионалното развитие и
благоустройството и министърът на младежта
и спорта да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г., включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 266 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
(ДВ, бр. 84 от 2016 г.), в чл. 1, ал. 1 т. 4 се
изменя така:
„4. по бюджета на Община Козлодуй за
изграж дане на инфраструкту рни обекти –
520,0 хил. лв.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет, на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, на министъра
на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 62
и 97 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 1 думите „Правно, административно и информационно обслужване“
се заменят с „Правно и административно
обслужване“.
2. В чл. 14, ал. 1:
а) в т. 8 след думата „продукти“ запетаята се
заменя с точка и текстът докрая се заличава;
б) създава се т. 13:
„13. извършва и други лабораторни анализи
на вещества, за съхранението и използването
на които има разрешение от министъра на
здравеопазването или лицензия от министъра
на икономиката.“
3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Направление „А н ти допингови
п рог рами“ осъщест вява а дминист ри ране
и управление на антидопинговата дейност,
контролна дейност, обучителна дейност и
информационна и международна дейност.“
4. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Администрирането и управлението на антидопинговата дейност се осъществява чрез:
1. използване на системата АДАМС по
реда на Наредбата за допингов контрол при
тренировъчна и състезателна дейност, приета с
Постановление № 453 на Министерския съвет
от 2014 г. (ДВ, бр. 2 от 2015 г.), и Международния стандарт за тестване и разследвания
на Световната антидопингова агенция;
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2. уведомяване на лицензираните спортни
организации за отрицателни резултати при
допингов контрол на картотекирани от тях
спортисти;
3. участие в дейността на Комисията за
управление на резултатите от допинговия
контрол при:
а) атипични резултати;
б) неблагоприятни аналитични резултати
за установяване на нарушения на антидопинговите правила съгласно Международния
стандарт за тестване и разследвания;
в) възможни нарушения на изискванията
за местонахождение на спортиста;
г) неаналитична информация за възможни
нарушения на антидопинговите правила от
спортист и/или спортно-технически персонал;
4. уведомяване на изпълнителния директор за атипични резултати или възможни
нарушения на антидопинговите правила и
изготвяне на предложения за процедури по
тях по реда на Наредбата за допингов контрол
при тренировъчна и състезателна дейност и
Световния антидопингов кодекс.
(2) Контролната дейност се осъществява
чрез:
1. поддържане на Регистър на спортистите
за тестване;
2. поддържане на Регистър на членовете
на антидопинговите екипи;
3. разглеждане на заявления и изготвяне
на становища относно искания на спортисти
за издаване на разрешения за терапевтична
употреба на субстанции и методи, включени
в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция, от Комисията за разрешения за терапевтична употреба с участие
на външни експерти, лекари-специалисти в
съответната област;
4. съблюдаване спазването на Международния стандарт за тестване и разследвания при
свързаните с допинговия контрол процедури.
(3) Обучителната дейност се осъществява
чрез:
1. обучение на лица за придобиване право
на участие в дейността на антидопинговите
екипи;
2. обучение за използване на системата
АДАМС;
3. разработване и реализиране на обучителни програми за антидопинговите правила;
4. изготвяне на предложения за издаване
на сертификати на лицата, имащи право да
участват в антидопинговите екипи;
5. провеждане на разяснителни антидопингови кампании и подготовка на свързани с
тях информационни материали.
(4) Информационната и международната
дейност се осъществяват чрез:
1. осигуряване на международната кореспонденция и сътрудничество на центъра;
2. осигуряване на контактите на центъра
със средствата за масово осведомяване;
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3. поддържане и обновяване на информацията на електронната страница на Антидопинговия център.“
5. Заглавието на раздел V се изменя така:
„Раздел V
Направление „Правно и административно
обслужване“
6. Член 19а се отменя.
7. В приложението към чл. 9, ал. 2:
а) на ред „Направление „Антидопингови
програми“ числото „4“ се заменя с „5“;
б) ред „Направление „Правно, административно и информационно обслужване“ 3“
се изменя така:
„Направление „Правно и административно
обслужване“ 2“.
§ 2. В Наредбата за допингов контрол при
тренировъчна и състезателна дейност, приета
с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 2 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 думите „В случаите, когато
спортист е прекратил участието си в състезанието по медицински показания“ и запетаята
след тях се заменят с „В случаите по ал. 2“.
2. В чл. 28, ал. 2 думата „писмено“ се заменя с „чрез формуляр, който се подписва от
спортиста“ и се поставя запетая.
3. В чл. 43, ал. 5 изречение първо се изменя така:
„В срок до 7 работни дни от получаване
от страна на лицензираната спортна организация на известието по ал. 2 спортистът има
право да подаде писмена молба по образец до
изпълнителния директор на Антидопинговия
център за извършване на контролен анализ на
проба „Б“, придружена от платежен документ
за преведена по сметката на Антидопинговия
център сума за всички разходи за извършването му.“
4. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. При доказани от страна на спортистите непредвидени обстоятелства сроковете
по чл. 43, ал. 5 и чл. 44, ал. 1 могат да бъдат
удължени от изпълнителния директор на
Антидопинговия център след положително
становище от Комисията за управление на
резултатите от допинговия контрол.“
5. Навсякъде в наредбата думите „Контролно-медицинската комисия“ се заменят с
„Комисията за управление на резултатите от
допинговия контрол“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8811
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МЕМОРАНДУМ

за изпълнение на Програма за трансгра
нично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП
България – Турция 2014 – 2020 г.“ по линия
на Инструмента за предприсъединителна по
мощ (ИПП II) CCI 2014TC16I5CB005 между
правителството на Република България и
правителството на Република Турция
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 9 септември 2016 г. – ДВ,
бр. 74 от 2016 г. В сила от 17 октомври 2016 г.)
Правителството на Република България,
представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството,
и
правителството на Република Турция,
представлявано от заместник-министъра
на Министерството по въпросите на Европейския съюз,
(наричани по-долу държави-участнички)
съгласно:
• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 март 2014 г.
за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (наричан
по-долу Регламент (ЕС) № 231/2014);
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014
на Комисията от 2 май 2014 г. относно
специфичните правила за изпълнение на
Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване
на Инструмент за предприсъединителна
помощ (наричан по-долу Регламент (ЕС)
№ 447/2014);
• Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно специални разпоредби
за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско
териториално сътрудничество“ (наричан
по-долу Регламент (ЕС) № 1299/2013);
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за определяне на общи
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разпоредби за Европейския фонд за регио
нално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (наричан по-долу Регламент
(ЕС) № 1303/2013);
• Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март
2014 г. за определяне на общи правила
и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране
на външната дейност (наричан по-долу
Регламент (ЕС) № 236/2014);
• С поразумение за партньорство между
Република България и Европейския съюз,
очертаващо помощта от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014 – 2020 г., одобрено с
Решение на Комисията C(2014) 5582 от
7 август 2014 г.;
• Рамково споразумение между Република Турция и Европейската комисия за
мерките за предоставяне на финансовата
подкрепа на Европейския съюз към Репуб
лика Турция в рамките на Инструмента за
предприсъединителна помощ (ИПП II),
в сила от 22 юни 2016 г.;
• П рог рама за т ра нсг ра н и ч но с ът ру дн и чес т во ИН Т ЕРРЕГ – ИПП Бъ л гария – Турция 2014 – 2020 г. по линия на
Инструмента за предприсъединителна
помощ (ИПП II), CCI 2014TC16I5CB005,
одобрена от Европейската комисия с
Решение C(2015) 5280 от 22 юли 2015 г.
(наричана по-долу Програмата);
и имайки предвид, че:
(1) Тази програма се изпълнява на принципа
на споделено управление. Следователно
Република България и Комисията отговарят за управлението и контрола на
Програмата в съответствие с техните
отговорности, както е предвидено в Рег
ламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран Регламент (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията и Регламент (ЕС) № 447/2014;
(2) С Решение с № 156 на Министерския
съвет на Република България от 21 март
2014 г. са определени единни Управ
ляващ орган, Сертифициращ орган и
Одитен орган за целите на параграфи
1, 2 и 4 на член 123 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 и в съответствие с член 36
от Регламент (ЕС) № 447/2014;
(3) Н ационалният орган е определен с
циркулярно писмо на министър-председателя на Република Турция с номер
2015/15 „Управление на предприсъединителните фондове на ЕС“, публикувано
в „Държавен вестник“ на Република
Турция от 8 декември 2015 г.;
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(4) У
 правляващият орган (УО) и Националният орган (НО) носят отговорност
за правилното изпълнение на техните
функции, заложени в Програмата, настоящия Меморандум за изпълнение и
приложимото европейско и национално
законодателство,
се споразумяха за следното:
Г л а в а

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Предмет
Меморандумът за изпълнение (наричан подолу Меморандум) определя общите правила
за управление и изпълнение на Програмата,
както и органите по Програмата и разпределението на функциите между тях.
Член 2
Приложими разпоредби
(1) П
 о отношение на Република България
като държава – членка на ЕС, участваща в Програмата, са в сила правилата,
приложими по цел Европейско териториално сътрудничество, заложени в
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент
(ЕС) № 1299/2013, както е предвидено в
раздел VI, глава II, член 33, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 447/2014.
(2) По отношение на Република Турция,
участваща в Програмата като държава
бенефициент по ИПП II, са в сила правилата, приложими по цел Европейско
териториално сътрудничество, както
е предвидено в раздел VI, глава II,
член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 447/2014, без да се засягат обосновани
изключения, изложени в съответното
финансово споразумение.
Член 3
Определения
(1) П
 риоритетна ос: един от приоритетите
на стратегията на Програмата, съответстващ на тематичен приоритет, посочен
в Приложение III на Регламент (ЕС)
№ 236/2014. Тя се състои от една или
повече специфични цели и описание на
дейностите, които ще бъдат подкрепени, както и очаквания им принос към
специфичните цели.
(2) О
 перация: проект, дейност или група дейности, избрани от Съвместния
комитет за наблюдение, който/които
допринася/т за постигането на целите
на Програмата и Приоритетната ос,
към която се отнася/т.
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(3) Б
 енефициент/Партньор по проект: инстит у ци я/организаци я, у частваща в
изпълнението на дейности по проекти,
допустими за финансиране със средства
от ЕС.
(4) В одещ бенефициент/Водещ партньор:
един от бенефициентите, определен от
другите бенефициенти на дадена операция, който поема отговорността за
изпълнението на цялата операция и за
подписването на договор за субсидия
с УО.
(5) Договор за субсидия: писмено споразумение между УО и Водещия бенефициент/
Водещия партньор, определящо подробните условия за правилното изпълнение
на избраната операция.
(6) Н
 ередност: всяко нарушение на разпоредба относно приложимите правила
и договори, произтичащо от действие
или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало като
резултат нарушаване на общия бюджет
на Европейския съюз чрез начисляване
на неправомерен разход в бюджета на
Съюза.
Г л а в а

I I

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 4
Управляващ орган
(1) Г
 лавна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие
и бла г оус т ройс т во т о на Реп у бл и к а
България е определена за единствен
Управляващ орган (УО) за целите на
параграф 1 на член 123 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013.
(2) УО е отговорен за управлението и изпълнението на Програмата в съответствие с принципите на добро финансово
управление и разпоредбите на член 125
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и параграфи 1, 2 и 4 на член 23 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013.
Член 5
Национален орган
(1) М
 инистерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция е
определено за Национален орган (НО).
(2) К омпетенциите и отговорностите на
НО са, както следва:
 о сигуряване на подкрепа на УО при
изпълнение на Програмата;
 определяне на представители на Репуб
лика Турция в Съвместния комитет
за наблюдение (СКН) и осигуряване
на подкрепа на работата на СКН;
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 о
 сигуряване и превеждане към УО на
турското национално публично съфинансиране за Приоритетни оси 1 и 2;
 п о отношение на Приоритетна ос 3 предварително осигуряване на финансиране
за разходване до възстановяването му
от УО след процедура по верификация;
 в земане на участие в подготовката на
документи, свързани с програмата, в т.ч.
Насоки за кандидатстване;
 о сигуряване на подкрепа на УО за координиране процеса на оценка и подбор
на операции, в т.ч. провеждане на процедура за назначаване на оценители от
турска страна;
 о сигуряване на съответствието на разходите с правилата на съответната програма
и ЕС чрез подходяща система за контрол;
 о сигуряване функционирането на Системата за първо ниво на контрол чрез
назначаване на контрольори, отговорни
за осъществяването на първо ниво на
контрол за партньорите на територията
на Република Турция;
 п редотвратяване, установяване, коригиране и док ладване на нередности,
извършени от бенефициенти от Репуб
лика Турция, и информиране на УО за
всякакви нередности, установени или
предполагаеми на територията на Репуб
лика Турция;
 о сигуряване на необходимото възстановяване на средства в случай на финансови
корекции на програмно ниво в съответствие с член 8.4(a)(vi) от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013, пропорционално на одобрения бюджет на проектите на турските
бенефициенти;
 установяване на ефективна система за
проверка и избягване на възможно двойно финансиране на турските партньори;
 г арантиране, че бенефициентите, ангажирани с изпълнението на операции,
поддържат или отделна счетоводна система, или подходящ счетоводен код за
всички трансакции, отнасящи се към
съответните операции;
 въвеждане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, отчитайки
идентифицираните рискове;
 о сигуряване на достъп до информация за
УО, Сертифициращия орган и Одитния
орган за изпълнение на съответните им
задачи;
 установяване на процедури за осигуряване
на адекватна одитна пътека по отношение
на турските бенефициенти;
 и звършване на процедура и вземане на
решения по възражения, подавани от
турските бенефициенти, и информиране
на УО за решенията.

ВЕСТНИК
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Член 6
Сертифициращ орган
(1) Д
 ирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите на Република
България е определена за единствен
Сертифициращ орган (СО), отговорен
за получаване на плащания от ЕС, и
за целите на параграф 2 на член 123 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Ф ункциите на СО се изпълняват в
съответствие с член 126 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 и член 24 от Регламент
(ЕС) № 1299/2013.
(3) П ри изпълнение на функциите си СО
може да издава насоки, инструкции и
други документи, които се координират
с УО и са задължителни за Програмата.
Член 7
Одитен орган и Група на одиторите
(1) И
 зпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ към министъра на финансите на Република България е определена за единствен Одитен орган (OO)
за целите на параграф 4 на член 123 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Ф ункциите на Одитния орган се изпълняват в съответствие с член 127 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 25
от Регламент (ЕС) № 1299/2013.
(3) О дитният орган се подпомага от Група
на одиторите в съответствие с параграф 2 на член 25 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013, включваща представители
на всяка държава-участничка:
a. З а Република България – предста
вител/и от Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от ЕС“ към
министъра на финансите, и
b. За Република Турция – представител/и
на Одитния орган за ИПП в Репуб
лика Ту рци я, а именно – Съвета
на контрольорите на хазната към
заместник-министъра на финансите.
(4) Ф ункциите на Групата на одиторите
се изпълняват в съответствие с параграф 2 на член 25 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013.
(5) Г рупата на одиторите се сформира до
три месеца от датата на решението за
одобряване на Програмата. Групата
изготвя свои процедурни правила и се
председателства от представител на
Одитния орган.
Член 8
Съвместен комитет за наблюдение
(1) С
 ъвместният комитет за наблюдение
(СКН) се сформира в съответствие с
член 38 от Регламент (ЕС) № 447/2014
от държавите-участнички не по-късно

БРОЙ 88

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

ДЪРЖАВЕН

от три месеца от датата на уведомяване
на държавата-членка за решението за
одобрение на Програмата.
С ъставът на СКН се одобрява от държавите-участнички, като той включва
представители на съответните органи
и организации в съответствие с параграф 2 на член 38 от Регламент (ЕС)
№ 447/2014.
В сяка от държавите-участнички е отговорна за определяне на национални
представители в СКН, спазвайки своите
национални правила и принципите на
партньорство и многостепенно управ
ление.
С КН се председателства от представител на УО или НО в зависимост от
страната домакин.
С КН изпълнява функциите си в съответствие с разпоредбите на член 38 от
Регламент (ЕС) № 447/2014 и членове
49 и 110 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Отговорностите и процесът на вземане на решения от СКН се определят
от Процеду рни правила, съвместно
изготвени от УО и НО и одобрени на
първото заседание на СКН.
С КН заседава не по-малко от веднъж
в годината. Допълнителни заседания
могат да се свикват по инициатива
на една от държавите-участнички или
Комисията.
Член 9
Съвместен секретариат

(1) С
 ъвместният секретариат (СС), сформиран за изпълнение на Програмата, е
разположен, както следва: главен офис
в Хасково (Република България) и клон
в Одрин (Република Турция).
(2) С ъставът, длъжностните характеристики
и възнаграждението на персонала на СС
се определят от СКН, като следва да
се осигури балансиран брой експерти
от държавите-участнички.
(3) И зборът на състава се извършва от УО
и НО чрез публична и прозрачна процедура в съответствие с приложимото
законодателство и при спазване на
принципа на равни възможности между
кандидатите. УО и НО могат да решат
да задържат вече наетите служители на
СС и клона за периода 2007 – 2013 г.
(4) Трудовите правоотношения на персонала
на главния офис на СС се уреждат от
българското законодателство. Персоналът на СС в главния офис встъпва в
договорни правоотношения с УО. За назначаване на чужди граждани в главния
офис на СС не се изискват разрешения
за работа и каквито и да е други разрешителни със същото действие.

ВЕСТНИК
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(5) Т
 рудовите правоотношения на персонала в клона на СС се уреждат от законодателството на Република Турция.
Персоналът на СС в клона встъпва в
договорни отношения с НО.
(6) П ри спазване на разпоредбите на параграф 2 на член 23 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 СС подпомага УО, НО и
СКН при изпълнение на съответните им
функции. СС също предоставя информация на потенциалните бенефициенти
за възможностите за финансиране по
Програмата и подпомага бенефициентите при изпълнение на операциите
в съответствие с обхвата на своите
задължения и отговорности.
(7) Разходите на СС се покриват от бюджета на Програмата (Приоритетна ос 3
„Техническа помощ“).
Член 10
Първо ниво на контрол
(1) В
 съответствие с разпоредбите на параграф 4 на член 23 от Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 УО и НО определят органа
или лицето/ата, отговорни за извършване на верификации по отношение на
бенефициенти, разположени на съответната територия. Контрольорите се
определят при спазване на съответните
национални процедури.
(2) Ф ункциите на контрольорите се изпълняват в съответствие с параграф 4 на
член 23 от Регламент (ЕС) № 1299/2013
и параграф 4 (a) на член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(3) К онтрольорите проверяват дали съфинансираните продукти и услуги са доставени и дали разходите, декларирани
от бенефициентите, са били заплатени
и дали съответстват на приложимото
законодателство, на Програмата и на
условията за подпомагане на операцията, в т.ч. правилата за допустимост на
разходите.
(4) УО следва да се увери, че разходите
на всеки бенефициент, участващ в операция, са верифицирани от определен
контрольор, преди да извършва плащания към Водещите партньори.
Член 11
Оценители
За нуждите на техническата оценка (оценка
на качеството) на проектните предложения ще
бъдат назначени външни оценители. За дадена
покана за проектни предложения равен брой
оценители от държавите-участнички следва
да извършват техническа оценка.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ
Член 12
Подбор на операции и договаряне
(1) П
 одборът на операциите по Програмата
се извършва от СКН след провеждане на
открити покани за набиране на проектни
предложения и/или чрез идентифициране на стратегически проекти.
(2) Избраните операции включват минимум
двама бенефициенти – по един от всяка
участваща държава.
(3) Операциите се извършват в допустимата
по Програмата територия. По решение
на СКН цялата или част от дадена
операция може да се осъществи извън
териториалния обхват на Програмата,
при условие че са спазени изискванията на параграфи 2 и 3 на член 44 от
Регламент (ЕС) № 447/2014.
(4) О перациите не могат да бъдат одобрени
за финансиране, когато са физически
завършени или изцяло изпълнени, преди
подаване на проектното предложение
от бенефициента до УО независимо от
това дали всички свързани плащания
са извършени от бенефициента.
(5) В ъз основа на решениет о на СК Н
относно предложенията за операции
и финансовите им планове, внесени
за одобрение, УО сключва договори
за субсидия в евро (за европейското,
българското и турското национално
съфинансиране) с Водещите бенефициенти за изпълнение на операциите.
Член 13
Наддоговаряне
(1) К
 огато нивото на договаряне на ниво
Програма доближава 100 %, УО може
да предложи на СКН да приеме принц ипа на на д дог оваря не, о т ч и та й к и
степента на финансовото изпълнение
на ниво проект към момента и други
фактори от значение. След одобрение
от страна на СКН УО ще пристъпи към
подписване на допълнителни договори
за субсидия с Водещите бенефициенти
според к ласи рането на п роек т ни те
п р ед ложен и я о т р е зервн и я сп ис ък
по последната покана за набиране на
проектни предложения.
(2) Бенефициентите се информират своевременно и носят финансова отговорност
при наддоговаряне. В случай че УО
не може да възстанови дълговете, възникнали в резултат на наддоговаряне,
в съответствие с разпоредбите на договорите за субсидия НО възстановява на
УО съответните европейски средства,
свързани с финансирането на операции
на турски бенефициенти.

ВЕСТНИК
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Член 14
Тръжни процедури
(1) П
 ри възлагането на услуги, доставки
и строителство с договори, сключени
о т бенефиц иен т и те, п ри п ровеж дане на тръжни процедури се спазват
разпоредбите на глава 3 от дял IV на
част втора от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 и глава 3 от дял II от част
втора от Делегиран Регламент (ЕС)
№ 1268/2012, които ще се прилагат за
цялата територия на Програмата както
от българска, така и от турска страна.
(2) П ри възлагането на договори за услуги,
доставки и строителство от страна на
УО в рамките на средствата за дейности
по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ тръжните процедури, прилагани
от УО, могат да бъдат или тези, посочени в Параграф 1, или определените
от националното законодателство за
обществените поръчки.
(3) П ри възлагането на договори за услуги,
доставки и строителство от страна на
НО в рамките на средствата за дейности
по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ процедурите за възлагане спазват
разпоредбите, посочени в Параграф 1.
Г л а в а

I V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ
Член 15
Национално съфинансиране
(1) Н
 ационалното публично съфинансиране
по Приоритетни оси 1 и 2 на Програмата,
в размер минимум 15 % от общия им
бюджет, се осигурява от участващите
страни, пропорционално на разпределението на средствата между партньорите
от всяка държава.
(2) Н ационалното съфинансиране по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ на
Програмата, в размер минимум 15 %,
се осигурява от участващите страни
наравно.
(3) В съответствие с член 130 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 междинните плащания от Европейската комисия не могат
да надвишават 90 % от сумата, получена
при прилагането на процента на съфинансиране за всяка приоритетна ос. УО
и НО са отговорни за осигуряването на
останалия принос от ЕС (10 %), необходим за приключване на проектите,
пропорционално на одобрения бюджет
на проекта на българските и съответно
турските бенефициенти, докато Комисията определи и изплати сумата по
окончателния баланс (след проверка и
приемане на отчетите в съответствие с
член 139 и член 141 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013).
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Член 16
Банкови сметки и валутни курсове
(1) У
 О е отговорен за осигуряването на
банкова сметка в евро за получаване на
турското национално съфинансиране.
(2) НО е отговорен за осигуряването на
банкова сметка в евро за получаване
на авансовите, междинните и окончателните плащания по Приоритетна ос 3
„Техническа помощ“.
(3) Разликите в курса, които възникват при
конвертиране на националната валута
от/във евро, се поемат от съответния
бенефициент.
(4) Разходите, направени във валута, различна от евро, се конвертират в евро,
като се използва месечният счетоводен
обменен курс на Комисията (InforEuro)
за месеца, през който тези разходи са
извършени в съответствие с буква а) на
член 28 от Регламент (ЕС) № 1299/2013.
Член 17
Плащания към Водещи бенефициенти
(Приоритетни оси 1 и 2)
(1) У
 О носи отговорност за разплащане
на допустимите верифицирани разходи
(европейско съфинансиране, българско
и турско национално съфинансиране)
към български и турски Водещи бенефициенти.
(2) Националното публично съфинансиране
за Приоритетни оси 1 и 2 се прехвърля
от НО към УО в срокове, посочени в
Наръчника по Програмата, след получаване на искане за плащане от страна
на УО.
Член 18
Плащания по Приоритетна ос 3 „Техническа
помощ“
(1) Р
 азмерът на средствата по Приоритетна
ос 3 „Техническа помощ“ възлиза на
10 % от бюджета на Програмата.
(2) УО в координация с НО подготвя многогодишен индикативен план и годишна
бюджетна прогноза на дейностите по
Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“,
както и индикативното разпределение
на средствата за всяка държава-участничка.
(3) С редствата по Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ се разходват и отчитат
от УО и НО в строго съответствие с
одобрения от СКН годишен бюджет по
техническа помощ. В случай че УО или
НО е превел повече средства, отколкото са изразходвани в действителност,
разликата се възстановява след одобряване на годишния отчет за разходите
от ръководителя на УО.
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(4) Н
 О превежда националното съфинансиране към УО в срокове, посочени
в Наръчника по Програмата, и след
получаване на искане за плащане от
страна на УО.
(5) УО превежда средства за авансови,
междинни и окончателни плащания
към НО в срокове, посочени в Наръчника по Програмата, и след извършена
проверка на разходите по Приоритетна
ос 3 „Техническа помощ“ в рамките на
наличните лимити по ИПП II и съответното национално съфинансиране.
(6) НО осигурява процедури, които предоставят възможност за авансово разходване на средства от своя бюджет,
които кореспондират на бюджета за
Техническа помощ, докато средствата
му бъдат възстановени от УО след
процедура по верификация.
Член 19
Допустимост на разходите
(1) П
 равилата за допустимост на разходите по Програмата са в съответствие с
член 18 от Регламент (ЕС) № 1299/2013.
Установена е ясна йерархия на правилата за допустимост на разходите, като
правилата на ЕС и на Програмата имат
предимство пред съответните национални такива.
(2) П равилата за допустимост на разходите
по отношение на разходи за персонал,
офис и административни разходи, пътни
и квартирни разходи, разходи за външна
експертиза и услуги, както и разходите
за оборудване са в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) № 481/2014 на
Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013.
(3) Б ез да се засягат правилата за допуст и мос т, п ред ви ден и в делег и ра н и я
регламент, посочен в параграф 2 от
настоящия член, СКН може да установи
допълнителни правила за допустимост
на разходите за Програмата като цяло,
които се прилагат и за двете държавиучастнички.
(4) По въпроси, които не са обхванати от
правилата за допустимост, предвидени
в параграф 2 и 3 от настоящия член,
се прилагат националните правила на
държавата-участничка, в която са извършени разходите.
Член 20
Нередности и възстановяване на неправомерно
платени средства
(1) С
 ъгласно член 72 (з) от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 всяка държава-участничка
е отговорна за предприемане на всички
необходими мерки съгласно законодателството си за предотвратяване, раз-
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криване, коригиране и докладване на
нередности, включително измами, както
и за възстановяване на неправомерно
платени средства на бенефициентите,
намиращи се на нейна територия (в т.ч.
и лихвите в случай на просрочени плащания). И двете страни се задължават
да уведомят Европейската комисия за
всяка регистрирана нередност и редовно
да информират Комисията за напредъка на административните и съдебните
производства.
УО следва да гарантира, че всяка сума,
платена в резултат на нередност, се възстановява от Водещия бенефициент. В
случай че Водещият бенефициент не
успее да осигури възстановяване на
средствата от другите бенефициенти
или ако УО не успее да осигури възстановяване на средствата от Водещия
бенефициент, то държавата-участничка,
на територията на която се намира
съответният бенефициент, следва да
възстанови на УО неправомерно платените на този бенефициент средства
в рамките на една година от датата на
регистриране на нередността.
НО следва да възстанови на УО средст вата от съфинанси рането от ЕС,
неправомерно платени на Водещи бенефициенти/бенефициенти, намиращи се
на територията на Република Турция,
в сроковете, посочени в Наръчника по
Програмата. В този случай НО може да
стартира съответна процедура съгласно
националното си законодателство за
възстановяване на неправомерно платените суми от съответния бенефициент.
В случай на подадена декларация/и за
обжалване от страна на бенефициента
УО и НО са отговорни за провеждане на
съответната процедура/и в съответствие
с разпоредбите и сроковете, посочени
в Наръчника по Програмата.
В случай на недопустим разход на ниво
проект, който не произтича от нередност
или измама, УО и НО следва да възстановят недопустимата сума от държавния
бюджет в случай на Приоритетна ос 3
„Техническа помощ“; бенефициентът
следва да възстанови недопустимата
сума от собствения си бюджет в случай
на Приоритетни оси 1 и 2.

Член 21
Финансови корекции от страна на Комисията
(1) В
 съответствие с член 85 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 Комисията има правото да наложи финансови корекции,
като отмени целия или част от приноса
на Съюза към Програмата и извърши
събиране от държавите-участнички, с
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цел изключване от финансирането от
Съюза на разходи, които са извършени
в нарушение на приложимото право.
(2) В случай на финансови корекции от
страна на Комисията в резултат на
системни нередност и (когато от го ворността не може да бъде отнесена
към конкретен партньор/регион) двете
държави-участнички се ангажират да
възстановят сумата пропорционално на
утвърдените бюджети по проектите на
българските и турските бенефициенти.
(3) В случай на отмяна от Комисията на част
от сумите по Програмата в съответствие
с член 46, точка 4 от Регламент (ЕС)
№ 447/2014 във връзка с членове 86 до
88 и 136 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
сумите се приспадат от наличния бюджет
на Програмата и/или от бюджетите на
нестартирали проекти или проекти със
сериозна забава в изпълнението. Държавите-участнички могат също така да решат отменените суми да бъдат осигурени
от държавните бюджети пропорционално
на разпределението на средствата между
партньорите от всяка страна съгласно
утвърдените бюджети в проектите.
Г л а в а

V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 22
Наръчник и Насоки за изпълнение
Наръчникът за изпълнение на Програмата,
Насоките за изпълнение на проекти, както и
други специфични документи с указания се
разработват съвместно от УО и НО.
Член 23
Комуникация
Официалният език на Програмата е английският език. В тази връзка всяка писмена
комуникация между страните, органите и
бенефициентите, участващи в изпълнението
на Програмата, се осъществява на английски език.
Член 24
Изменения на Меморандума за изпълнение
Всяко изменение на настоящия Меморандум се осъществява чрез допълнително
споразумение. Изменението влиза в сила в
съответствие с член 26 и съставлява неразделна част от този Меморандум.
Член 25
Разрешаване на спорове
В случай на спорове страните се съгласяват
да намерят приятелско и взаимно приемливо
решение. В случай че не успеят да постигнат
съгласие, всички спорове, възникнали във
връзка с изпълнението на Програмата, се
уреждат от Постоянния арбитражен съд.
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Член 26
Влизане в сила
Меморандумът за изпълнението на Програмата влиза в сила от датата на получаване по
дипломатически път на втората от нотите, с
която страните се уведомяват, че са изпълнени
изискванията на съответните законодателства
за влизането му в сила.
Настоящият Меморандум за изпълнение
е съставен и подписан в два оригинални
екземпляра, всеки един от които на турски,
български и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
разминавания в тълкуването английският
текст ще се ползва с предимство.
За Република
България:
Лиляна Павлова,
министър на
регионалното
развитие и
благоустройството
Място: София
Дата: 19.02.2016
8745

За Република
Турция:
Рауф Енгин Сойсал,
заместник-министър
по въпросите на
Европейския съюз,
национален координатор
по ИПП
Място: Анкара
Дата: 28.03.2016

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Правилник за отмeняне на Правилника за
устройството и дейността на Научно-при
ложния институт по пожарна безопасност
и защита на населението при Генерална ди
рекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР (ДВ, бр. 37 от 2008 г.)
Член единствен. Правилникът за устройството и дейността на Научно-приложния
институт по пожарна безопасност и защита
на населението при Генера лна дирек ци я
„Пожарна безопасност и защита на населе
нието“ – МВР (ДВ, бр. 37 от 2008 г.), се отменя.
Заключителна разпоредба
Параг раф единс твен. Този п ра ви л н и к
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
8702

Наредба за изменение на Наредба № Із-575 от
2011 г. за условията и реда за провеждане на
курсове за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие (ДВ, бр. 22 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Академията на МВР и центровете за
специализация и професионална подготовка
към нея;“.
2. Точка 2 се изменя така:
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„2. Центърът за бойна подготовка и спорт
в Академията на МВР;“.
§ 2. В чл. 3, ал. 4 думите „(приложения
№ 2 и 3)“ се заличават.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „директора на
ДЧР“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „отдел „ЦБПС“
на ДЧР“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 5. В чл. 7, ал. 2 абревиатурата „ДЧР“ и
запетаята пред нея се заличават.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП)“ се заменят с
„Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП)“, а абревиатурата „ДЧР“ и запетаята
след нея се заличават.
2. В ал. 7 абревиатурата „ГДОП“ се заменя
с „ГДНП“, а абревиатурата „ДЧР“ и запетаята
след нея се заличават.
§ 7. Приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 4
се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
8703

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ Iз-1209 от 2007 г. за взаимодействие на
органите на Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
с граждани и неправителствени организации
(ДВ, бр. 59 от 2007 г.)
Член единствен. Инструкция № Iз-1209 от
2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.) за взаимодействие
на органите на Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
с граждани и неправителствени организации
се отменя.
Министър:
Румяна Бъчварова
8747

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредбата за из
менение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2014 г., бр. 30 от 2016 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2017“ се заменя с „2018“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър:
Петър Москов
8679
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Наредба за допълнение на Наредба № 1 от
2015 г. за придобиване на специалност в сис
темата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7
от 2015 г.; изм., бр. 83 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помощ“ се поставя запетая и се добавя „центровете за
т ра нсфу зион н а хемат олог и я, д ърж а вн и т е
психиатрични болници“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Видовете к линични специалности,
за които центровете за спешна медицинска
помощ, центровете по трансфузионна хематология и държавните психиатрични болници
могат да сключват договор в случаите по
ал. 1, се определят със заповед на министъра
на здравеопазването.
(4) В случаите по ал. 2, когато в договора
по чл. 234 от Кодекса на труда не е уговорено
получаване на възнаграждение за времето
на обучението, на специализантите могат да
се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми. При условие, че
финансирането се извършва със средства от
Европейските структурни фондове, размерът
на стипендиите, редът и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета
за наблюдение на съответната оперативна
програма.“
§ 2. В чл. 25, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „прекратяване на договора по чл. 13, ал. 1 и/или 2 и/или трудовия
договор между лечебното заведение, което
няма положителна акредитационна оценка
за обучение по съответната специалност, и
служителя му по чл. 13, както и при прекратяване на договора по чл. 11, ал. 4“.
Министър:
Петър Москов
8746

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЪРА
НА ФИНАНСИТЕ
ИНСТРУКЦИЯ № 16
от 3 ноември 2016 г.

за реда и начина за обмен на информация
между Министерството на земеделието и
храните и Агенция „Митници“ във връзка
с прилагане на схема за държавна помощ
„Помощ под формата на отстъпка от стой
ността на акциза върху газьола, използван в
първичното селскостопанско производство“
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
редът и начинът за обмен на информация
меж д у М и н ис т ер с т в о т о н а з емеде л ие т о
и х рани те (МЗХ) и А генци я „Ми т ници“
(АМ) във връзка с прилагането на схема
за държавна помощ „Помощ под формата
на отстъпка от стойността на акциза върху
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газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.
(2) В изпълнение на инструкцията служителите на Министерството на земеделието
и храните и А генция „Митници“ си вза
имодействат и съхраняват информацията при
спазване на съответната нормативна уредба,
регламентираща условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване
на сведения, представляващи лични данни,
данъчна и осигурителна информация или друга
защитена от закона информация.
Чл. 2. Обменът на информация се осъществява между съответните структурни звена
на МЗХ и АМ, компетентни във връзка с
прилагането на схемата за държавна помощ.
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и храните изпраща на директора на АМ заповедта
по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на
земеделските производители и утвърденото с
нея уведомление за възстановяване на частта
от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ,
определени по реда на глава четвърта „а“
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпраща на АМ на
хартиен носител, а утвърденото с нея уведомление се изпраща на хартиен и на електронен
носител във формат от типа CSV.
(3) При несъответствие между информацията на хартиения и електронния носител се
взема предвид информацията на хартиения
носител. Хартиеният носител се подписва на
всяка страница от служител/и, участвал/и в
отпечатването му.
Чл. 4. (1) Агенция „Митници“ възстановява
частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната
помощ, определени по реда на глава четвърта
„а“ от Закона за подпомагане на земеделските
производители, като в срок до 10 работни дни
от получаване на заповедта и уведомлението
превежда на Държавен фонд „Земеделие“ сума,
съответстваща на посочената обща стойност
в уведомлението, за изплащане от страна
на Държавен фонд „Земеделие“ на индивидуалните размери на държавната помощ на
земеделските стопани.
(2) Агенция „Митници“ превежда сумата
по ал. 1 по банков път по сметка на Държавен
фонд „Земеделие“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 45д, ал. 4 от Закона за акцизите и
данъчните складове.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Директор на Агенция „Митници“:
Розалия Димитрова
8809
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-1197
от 20 октомври 2016 г.
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор
на длъжностите в МВР, изменена със заповеди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295
от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г.,
№ 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от
6 . 0 8 . 2 01 5 г. , № 81 21з -10 4 4 о т 1. 0 9. 2 01 5 г. ,
№ 8121з-671 от 30.06.2016 г. и № 8121з-1003 от
13.09.2016 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи нареждам:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
относно у твърж даване на К ласификатор на
длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със заповеди: № 8121з-255 от 6.03.2015 г.,
№ 8121з-295 о т 20.03.2015 г., № 8121з-345 о т
31.03.2015 г., № 8121з-943 от 6.08.2015 г., № 8121з1044 от 1.09.2015 г., № 8121з-671 от 30.06.2016 г.
и № 8121з-1003 от 13.09.2016 г., както следва:
1. В приложение № 1 „К ласификатор на
длъжностите в МВР А. Държавни служители с
висше образование“, т. Х. Дирекции, административни дирекции, научноизследователски и
научно-приложни институти, „Звено за вътрешен
одит“, „Звено за финансов контрол и материални
проверки“ и звена, създадени по реда на чл. 33,
т. 7 ЗМВР“ се добавя ред № 3а:
„3а, Началник („Звено за обществени поръчки“), Старши комисар, Ръководна, Магистър,
10 г.“.
2. В приложение № 4 „К ласификатор на
длъжностите в МВР Г. Държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР“ се добавя ред № 4а:
„4а, 3, Ръководно ниво 3Б, Ръководител на
„Звено за обществени поръчки“, магистър, V
старши, 7 години“.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

8704

Министър:
Р. Бъчварова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 756-УД
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 95, ал. 4 във връзка с чл. 12,
ал. 3 – 7 ЗДКИСДПКИ и чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7
във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН Комисията
за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Делтасток управление на
активи“ – ЕАД (в процес на учредяване), със
седалище и адрес на управление София, бул. Ца-

риградско шосе 115Г, ет. 6, за извършване на
дейност като управляващо дружество по чл. 86,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ, както следва:
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:
– управление на инвестициите;
– администриране на дяловете, включително
правни услуги и счетоводни услуги във връзка
с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите
и изчисляване цената на дяловете, контрол за
спазване на законовите изисквания, управление
на риска, водене на книгата на притежателите на
дялове, в случаите на извършване на дейност по
управление на колективна инвестиционна схема
с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове,
изпълнение на договори, водене на отчетност;
– маркетингови услуги.
„Делтасток управление на активи“ – ЕАД,
може да предоставя и допълнителните услуги
по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, както следва:
– управление на дейността на национални
инвестиционни фондове;
– управление в съответствие със сключен
с клиента договор на портфейл, включително
портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по
собствена преценка, без специални нареждания
на клиента;
– инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
– съхранение и администриране на дялове
на предприятия за колективно инвестиране.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
като обжалването му не спира изпълнението.

8776

Председател:
К. Караиванова

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 254
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен обект, водопроводно отклонение с обща
дължина L=1038,21 м, за захранване на обект
„Складова база за строителни материали за водопроводни и отоплителни инсталации“ в ПИ
с идентификатор 05815.34.322 по КК и КР на
Ботевград, м. Синьово.
2. Одобрява проект на техническата инфраструктура – ПУП – ПП за транспортен достъп до
обект „Складова база за строителни материали
за водопроводни и отоплителни инсталации“ в
ПИ с идентификатор 05815.34.322 по КК и КР
на Ботевград, м. Синьово.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.

8775

Председател:
М. Тинчев

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 211
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Път ІІІ
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 – реконструкция на инженерни мрежи“.

8790

Председател:
Л. Георгиева

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 179
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за ПИ с проектен идентификатор 58894.52.912,
произлизащ от ПИ с идентификатор 58894.52.903
и ПИ с идентификатор 58894.52.362 по КК на
с. Пчелиново с цел преотреждането на имота за
добив на скалнооблицовъчни материали – бигор
от находище „Стоянова тераса“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Гурково до Административния съд – Стара
Загора.

8726

Председател:
Н. Нейков

РЕШЕНИЕ № 180
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за ПИ с проектен идентификатор 22767.111.557,
произлизащ от ПИ с идентификатор 22767.111.71
по КК на с. Паничерево за изграждане на телекомуникационно съоръжение – базова станция
на „Теленор България“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Нейков
8727

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 153
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – въздушно
ел. захранване на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента с ново конкретно предназначение – за „Ниско свободно жилищно застрояване“,
разположено в обхвата на общински местен път
VTR1080 с. Тодювци – с. Дрента (имот № 000087
по КВС), с обща дължина 207,60 л. м, от които
15 л. м ново трасе. Площта на съществуващия
сервитут е 770,34 кв. м, площта на новия сервитут е 60 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно
право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1, след заплащане на изготвените и приети
оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
С. Златев
8770

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ЗАПОВЕД № 883
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 7 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 320, ал. 3 и
чл. 322, ал. 1 ЗПУО, Решение № 129 от 19.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Лозница, нареждам:
1. Закриването на следните филиали: Филиал „Осми март“ – с. Бели Лом, към ДГ „Веселие“ – Лозница, със седалище и адрес на управление: с. Бели Лом, ул. Люляк 1; Филиал „Росна
китка“ – с. Ловско, към ДГ „Веселие“ – Лозница,
със седалище и адрес на управление: с. Ловско,
ул. Кирил и Методий 2; Филиал „Радост“ – с.
Чудомир, към ДГ „Веселие“ – Лозница, със
седалище и адрес на управление: с. Чудомир,
ул. Лудогорие 17.
2. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в посочените филиали, да се пренасочат
към ДГ „Веселие“ – Лозница, при условията на
чл. 53, ал. 4 ЗПУО.
3. Материално-техническата база на закритите
филиали на детската градина да се премести и
съхранява в ДГ „Веселие“ – Лозница.
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4. Сградният фонд на закритите филиали
да бъде използван за образователни, здравни,
социални или хуманитарни дейности в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по
прилагането му.
5. Задължителната документация на филиалите по т. 1 да се приеме от директора на ДГ
„Веселие“ – Лозница, и да се съхранява в архива
на детската градина.
6. Трудовоправните отношения с педагогическия персонал да се уредят при условията на
чл. 123, т. 1 от Кодекса на труда, а с непедагогическия персонал – при условията на чл. 328,
ал. 1, т. 2, предложение 1 „закриване на част от
предприятието“ от Кодекса на труда.
Кмет:
А. Хашимов

8725

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 157
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за обект: „Довеждащ
колектор за отпадъчни води от с. Соколино до
съществуваща ревизионна шахта пред завод
„Върбица“, в землище Момчилград и землище
Соколино, община Момчилград.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.

8783

Председател:
Ю. Юсеин

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 302
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) ХVІ-694 и УПИ ХVІІ-695 в квартал
47 и поземлени имоти (ПИ) 693, ПИ 696 и ПИ
1405 в квартал 46 по плана на с. Студена, община
Перник, като:
1. С план за регулация урегулирани поземлени
имоти (УПИ) ХVІ-694 и УПИ ХVІІ-695 в квартал
47 и поземлени имоти (ПИ) 693, ПИ 696 и ПИ
1405 в квартал 46 се обединяват в УПИ VІІ-693,
694, 695, 696, 1405 в квартал 46, който се отрежда
„За складови и производствени дейности“. Заличават се урегулирани поземлени имоти (УПИ)
ХVІ-694 и УПИ ХVІІ-695 в квартал 47.
Намалява се дължината на улица с осови
точки (О.Т.) 135 – О.Т. 151 – О.Т. 155 и се обособява уширение с осови точки (О.Т.) 755 – О.Т.
15501 – О.Т. 15502 – О.Т. 15503. Съгласно чл. 81,
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ал. 4 ЗУТ отчуждението за прокарване на новата
задънена улица е за сметка на собствениците на
поземлените имоти, тъй като е по тяхно искане
изменението на ПУП.
2. С план за застрояване се определя зона за
свободно застрояване в новообразувания УПИ
VІІ-693, 694, 695, 696, 1405 „За складови и производствени дейности“ в кв. 46 при условията
на нискоетажно застрояване и устройствена
зона – чисто производствена (Пч).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.

8784

Председател:
И. Савов

РЕШЕНИЕ № 304
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на улица
с осови точки (О.Т.) 250 – О.Т. 251 – О.Т. 252
между квартали 33 и 34 по плана на гр. Перник,
кв. Стара Тева, като:
С план за регулация уличните регулационни
линии на улица с осови точки (О.Т.) 250 – О.Т.
251 – О.Т. 252 между квартали 33 и 34 се изместват
по осови точки (О.Т.) 9250 – О.Т. 9251 – О.Т. 252,
при което се изменя регулацията на урегулирани
поземлени имоти, както следва: УПИ ІІІ-7097,
УПИ ІV-7097, УПИ V-7097, УПИ VІ-1588 в квартал 33 и на общински УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ
и УПИ ІV в квартал 34.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.

8785

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 397
от 26 октомври 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и представеното от кмета на общината в общинския съвет предложение с вх.
№ 07-01-388 от 19.10.2016 г. относно одобряване
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населеното
място – трасе на електропроводно отклонение от
съществуващ стълб до кравеферма в ПИ 222001
в землището на с. Глава, община Червен бряг,
възложител: „Ростов“ – АД, ЕИК 114004111, със
седалище Плевен, ул. Цар Борис III № 2, представлявано от Красимир Ангелов Георгиев – проку-
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рист; предложение от Комисията по устройство
на територията, благоустрояване, комунални
дейности и екология от заседание, проведено
на 19.10.2016 г., Общинският съвет – гр. Червен
бряг, одобрява ПУП – ПП за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населеното място – трасе на електропроводно
отклонение от съществуващ стълб до кравеферма
в ПИ 222001 в землището на с. Глава, община
Червен бряг.

8794

Председател:
Ив. Иванов

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 374
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решениe № 217 по протокол от редовно заседание
№ 7, точка 48 от дневния ред на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 27.04.2016 г., с което
е разрешено изработване на ПУП – ПП, прието
Решение № 8 по протокол № 6 от 6.07.2016 г. на
OЕСУТ при Oбщина Аврен, и заявление с входящ
№ М-1311, постъпило на 21.06.2016 г. от „Александр Инвестмънт Тръст“ – ООД, с ЕИК 200337441,
действащо чрез пълномощник Величка Банкова
Паликова, Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
Трасе на кабелна линия и трасе за водопроводно отклонение за захранване на поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори № 58445.14.1, № 58445.14.393,
№ 58445.14.394, № 58445.14.395, № 58445.14.396 и
№ 58445.14.398 по КККР на с. Приселци, община
Аврен, с дължина на проектното водопроводно
трасе 615,16 м и проектното електропроводно трасе
615,03 м, с възложител „Александр Инвестмънт
Тръст“ – ООД, с ЕИК 200337441.
Настоящият административен акт подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна,
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен,
в 30-дневен срок от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ съгласно разпоредбите на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

8786

Председател:
Св. Тодорова

762. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 октомври 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
13 107 932
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 947 799
Инвестиции в ценни книжа
29 366 678
Всичко активи:
45 422 409
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Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 368 446
Задължения към банки
12 460 241
Задължения към правителството
и бюджетни организации
12 227 694
Задължения към други депозанти
1 234 922
Депозит на управление „Банково“
6 131 106
Всичко пасиви:
45 422 409
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 октомври 2016 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
39 409
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 067 577
Дълготрайни материални и
нематериални активи
138 262
Други активи
10 585
Депозит в управление „Емисионно“ 6 131 106
Всичко активи:
8 386 939
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 459 254
Други пасиви
177 004
Всичко задължения
3 636 258
Основен капитал
20 000
Резерви
4 703 189
Неразпределена печалба
27 492
Всичко собствен капитал:
4 750 681
Всичко пасиви:
8 386 939
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
8778
79. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С160022-091-0000286 от 17.10.2016 г.
възлага на „Бе плюс“ – ООД, ЕИК 202184355,
следните недвижими имоти: поземлен имот с
идентификатор 68134.1933.2155, намиращ се в
София, район „Витоша“, ул. Майстор Павел от
Кримин 27, площ 729 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, съседи:
68134.1933.2073, 68134.1933.2154, 68134.1933.1522,
68134.1933.1164, 68134.1933.2156; сграда с идентификатор 68134.1933.2155.1, намираща се в София,
район „Витоша“, ул. Майстор Павел от Кримин 27;
сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.2155, застроена площ – 180
кв. м, брой етажи – 2, предназначение: жилищна
сграда – еднофамилна.
8611
27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ С160014-091-0000300 от 26.10.2016 г. възлага
на „ТК Бус Перник“ – ООД, ЕИК 202668922,
адрес: Перник, ж.к. Тева, бл. 26, вх. Б, ет. 4,
следните недвижими имоти, намиращи се в
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Перник, кв. Стара Тева, ул. Република 1: поземлен имот № 55871.507.213 с площ 971 кв. м, при
граници: 55871.507.212, 55871.507.214, 55871.507.220,
55871.507.559, и поземлен имот № 55871.507.214
с площ 885 кв. м, при граници: 55871.507.213,
55871.507.219, 55871.507.220, 55871.507.559. Двата
имота са заградени с обща телена ограда. Предназначение на имотите – НТП ниско застрояване
до 10 м, урбанизирана територия, отредена за
обслужващи дейности, за сумата 26 238,24 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
8793
42. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С160004-091-0000313 от 31.10.2016 г. възлага
на Иван Събев Иванов с адрес: Велико Търново,
ул. Хаджи Димитър 25, следния недвижим имот:
нива 3,354 дка в местност Копусчик, съставляваща имот № 003029 в землището на с. Горна
Студена, община Свищов, категория на земята
при неполивни условия: четвърта, при граници и
съседи: имот № 003028 – нива на Георги Николаев Николов, имот № 003030 – нива на Кирил
Георгиев Енев и др., имот № 000303 – полски
път на Община Свищов. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Районния съд по местонахождението на имота.
8792
4. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С160010091-0000241/27.09.2016 г. възлага на Валентин
Бориславов Миленков, адрес за кореспонденция: Благоевград, ж. к. Ален мак, бл. 11, ет. 8,
ап. 24, следния недвижим имот: апартамент
№ 53, ет. 9, намиращ се в бл. 4 по АДС № 2544
(4.09.1998 г.) и по скица бл. 82 от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,
видно от схема № 2287/11.05.2009 г., намиращ
се в жилищен комплекс в сграда № 7, разположена в поземлен имот с идентификатор
68789.20.401, брой нива на обекта: 1, идентификатор на апартамента 68789.20.401.7.53, с площ
по документ: 55,79 кв. м, прилежащи части: мазе
№ 55, състоящо се от 2,55 кв. м, намиращи се в
ж. к. Бистрица, гр. Дупница, област Кюстендил.
Имотът е закупен за сумата 13 810 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
8612
376. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
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компютърна техника, научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника
(Сензорни мрежи)“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062-188, експерт
човешки ресурси.
8798
377. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, научна специалност „Комутационни системи“ – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062-188, експерт
човешки ресурси.
8799
89. – Институтът за космически изследвания
и технологии при БАН – София, обявява конкурси за: заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за
Земята; нау чна специалност „Дистанционни
изследвания на Земята“ за нуждите на секция
„Дистанционни изследвания и ГИС“ – един;
заемане на ака деми чната дл ъж ност доцен т
в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; професиона лно нап равление 4.1. Физи ческ и нау к и;
научна специалност „Астрофизика и звездна
астрономия“ за нуждите на секция „Космическа
астрофизика“ – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на
ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
8723
86. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и  
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни
взаимодействия“ към института със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8815
39. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент – един, за нуждите на Клиниката
по хематология към „СБАЛХЗ“ – ЕАД, в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Хематология и преливане
на кръв“, шифър 03.01.39, със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи съгласно изискванията на глава трета, раздел III от Закона за
развитието на академичния състав в Република
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България се подават в отдел „Човешки ресурси“,
София 1756, ул. Пловдивско поле 6, тел. за контакти: 02/9701-177.
8724
52. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на „Тежко машиностроене“
в землището на гр. Мартен, община Русе, област
Русе, които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе.
8748
3. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата
на обект: „Главен канализационен колектор ІІІ по
ул. Костенски водопад, кв. Манастирски ливади,
район „Триадица“, София, съгласно влязъл в сила
ПУП (регулационен план на м. Манастирски
ливади-изток, София, одобрен с Решение № 50
по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС), както
следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-98
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 366 (незастроена), кв. 38, м.
Манастирски ливади-изток, по плана на София, с
площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 870
кв. м. Липсват данни за собственика на 30 кв. м
от отчуждаваната част на имота.
2. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-99
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 794 (незастроена), кв. 57, м.
Манастирски ливади-изток, по плана на София, с
площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 2339
кв. м. Липсват данни за собственика на имота.
3. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-105
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 390 (незастроена), кв. 83
и 85, м. Манастирски ливади-изток, по плана на
София, с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 421 кв. м. Липсват данни за собственика
на 21 кв. м от отчуждаваната част на имота.
4. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-106
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 441 (незастроена), кв. 83 и
85, м. Манастирски ливади-изток, по плана на
София, с площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 243 кв. м. Липсват данни за собственика
на 10 кв. м от отчуждаваната част на имота.
5. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-107
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 403 (незастроена), кв. 99, м.
Манастирски ливади-изток, по плана на София, с
площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 128
кв. м. Липсват данни за собственика на 11 кв. м
от отчуждаваната част на имота.
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6. Заповед за отчуждаване № СОА16-РД-40-111
от 7.10.2016 г. на кмета на Столична община на
реална част от ПИ № 277 (незастроена), кв. 102, м.
Манастирски ливади-изток, по плана на София, с
площ на частта, подлежаща на отчуждаване – 89
кв. м. Липсват данни за собственика на 44 кв. м
от отчуждаваната част на имота.
8749
86. – Община Благоевгра д на основание
ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва, че е израбо т ен п р о ек т за под р о б ен ус т р ойс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за нов кабел 20
kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 04279.77.7 в местността Джампалица по
кадастралната карта на Благоевград, минаващ
през имоти с идентификатори 04279.123.21 (за
друг вид водно течение – общинска собственост);
04279.123.24 (местен път – общинска собственост), 04279.124.19 (местен път – общинска собственост) и сервитут, ограничаващ правото на
ползване на имоти с идентификатори 04279.123.21
(за друг вид водно течение – общинска собственост), 04279.123.24 (местен път – общинска
собственост), 04279.124.18 (за друг вид водно
течение – общинска собственост) и 04279.124.19
(местен 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.
8771
46. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) за далекосъобщителна мрежа за предоставяне на електронни
съобщителни услуги – подземно трасе в извънурбанизираната територия на гр. Гурково, преминаваща през ПИ с идентификатори 18157.83.498,
18157.125.738, 18157.125.752 и 18157.270.17 по КК на
гр. Гурково. Проектът може да се разгледа в стая
№ 4 на общинската администрация – гр. Гурково.
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 – гр. Гурково.
8728
47. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) за ВиК захранване
на ПИ с идентификатор 22767.207.991 по КК на
с. Паничерево с трасе, преминаващо през ПИ
с идентификатори 22767.207.606, 22767.206.309,
22767.206.328 и 22767.206.635 по КК на с. Паничерево. Проектът може да се разгледа в стая № 4
на общинската администрация – гр. Гурково. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гурково.
8729
87. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че със заявление с регистрационен индекс: УТКР-30-3757 от 24.10.2016 г.
от „ПСС България“ – ООД, София, е внесен за
процедиране изработеният окончателен проект
на ПУП – парцеларен план на обект „Нова въздушна линия 400 kV от подстанция „Пловдив“
до подстанция „Марица-изток“ с възложител
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД“,
обявен за национален обект с Решение № 771 от
21.10.2011 г. на Министерския съвет. Проектното
решение предвижда обща дължина на трасето
на въздушната линия на територията на община
Димитровград от 32 945,08 м, от които в землище с. Върбица – 1824,76 м, землище с. Скобелево – 1295,17 м, землище с. Сталево – 4687,79 м,
землище с. Ябълково – 4885,23 м, землище Димитровград – 9750,10 м, землище с. Бряст – 3940,25 м,
землище с. Радиево – 718,48 м, землище с. Голямо
Асеново – 2930,52 м, и землище с. Малко Асеново – 2912,78 м, с общ сервитут – 1070,597 дка.
Проектът е предоставен на електронен носител
в отдел „Устройство на територията, кадастър и
регулация“ при Община Димитровград, като за
улеснение на заинтересованите регистрите на засегнатите имоти са разпечатани и изложени на информационните табла в кметствата на изброените
населени места за справка. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта, като при необходимост
могат да направят писмени искания и възражения
до общинската администрация.
8774
98. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за техническата инфраст ру кт у ра – подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Телко
инфраструктури“ – ЕООД, Русе, на територията
на община Дулово, 4 част. Проектът е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая 18. 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.
8806
1. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за определяне на
трасе за подземна електрическа кабелна линия
„Кабелен електропоровод – СН от В.Е. – 20 kV
на ТП „ДЗС“, с. Бистрица, към извод „Самораново“ на ПС „Марек“ за външно ел. захранване
на обектите в поземлен имот с идентификатор
04220.18.32, местност Фандаклъка, по кадастралната карта на с. Бистрица, община Дупница, област
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Кюстендил. Трасето на ел. провода започва от
В.Е. – 20 kV на ТП „ДЗС“, с. Бистрица, към извод „Самораново“ на ПС „Марек“ и минава през
поземлени имоти с идентификатори 04220.11.36,
04220.11.37, 04220.57.35, 04220.57.42, 04220.57.41,
04220.57.13, 04220.57.36 и 04220.16.100. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 9, ет. 1, в сградата на Община Дупница.
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.
8738
63. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е
изработен проект за подробен устройствен – парцеларен план за трасе на линеен обект – канал
за пречистени отпадни води от имоти № 103042
и № 003031 по КВС на землище гр. Елена. Общата дължина на трасето е 69 л. м и преминава
през следните имоти: № 000686 (с НТП „Местен
път“), № 000605 (с НТП „Изоставени орни земи“),
№ 000679 (с НТП „Полски път“) до водосборно
дере, намиращо се в имот № 000677 (с НТП
„Гори в земеделски земи“). Парцеларният план
се намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена – гр. Елена, ул. Ил. Макариополски 24, където
пряко заинтересованите могат да се запознаят
със същия. Заинтересованите лица имат право в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8772
51. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава (повторно), че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък
Елин Пелин – Ихтиман. Съгласно регистрите
на засегнатите имоти на територията на община
Елин Пелин трасето на жп линията засяга имоти,
както следва: имоти № 000178, 000298, 000299,
000375 и 000515 в землището на гр. Елин Пелин;
имот № 000574 в землището на с. Лесново; имоти
в масиви № 0, 1, 34, 35, 50, 70, 145, 156, 230, 238,
244, 278, 280, 287, 288, 289, 290, 299, 307, 310, 316,
423 и 425 и кадастрален район 962 в землището
на с. Нови хан и имот № 000004 в землището
на с. Крушовица. Проектът и съпътстващата го
документация се намират в отдел „УТ и КС“ на
Община Елин Пелин, ет. 1, стая 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с материалите по
преписката и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до кмета на общината.
8739
2. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен и внесен за одобрение проект
за подробен устройствен план – план-схема за
мрежи и съоръжения на техническата инфра-
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структура – подземна кабелна мрежа за оптични
кабели и прилежащи съоръжения по ул. Патриарх
Евтимий, ул. Хан Крум, ул. Д-р Съйко Съев,
ул. Княз Имеритински, ул. Проф. д-р Стефан
Ватев, ул. Хан Ом у ртаг, ул. Граф Игнатиев
до жилищен блок № 304, Ловеч. Възложител:
ДЗЗД „Хисар нет“ – Ловеч. В едномесечен срок
от датата на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Ловеч. Проектът е на разположение
за разглеждане и справки от заинтересованите
лица в сградата на Община Ловеч, стая 219.
8641
66. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ
електропровод с обща дължина 1330 м до ПИ
№ 000028 в м. Горни лозя по КВС на землище
с. Говедаре, община Пазарджик, преминаващо
през имоти – общинска собственост, както следва: ПИ 000002 – урбанизирана територия, ПИ
000185 – път IV клас, ПИ 000306 – полски път,
ПИ 000197 – полски път, ПИ 000452 – напоителен
канал, и достига ПИ 000028 съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. V, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
8640
8. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Нова ВЛ 400 kV от
подстанция „Пловдив“ до подстанция „Марицаизток“. Плановете са изложени в общинската
администрация – Първомай, стая 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
8773
35. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на водопровод от съществуващ
водопровод в ПИ 67338.845.59 до ПИ 67338.845.36,
отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност
Дотлука, землище кв. Речица, Сливен, и преминаващ през имот 67338.845.59 с НТП „Полски
път“ в същото землище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
8812
41. – Община гр. Тервел, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект на ПУП – ПЗ за ПИ 72271.63.330
в землището на гр. Тервел, общинска собстве-

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

ност. Проект ът е изложен за разглеж дане в
Община Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий
8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8675
60. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение
на действащия ПУП на УПИ І – „За търговия
и услуги“, в кв. 24, УПИ І-25 – „За търговия и
услуги“, в кв. 20, и улица от осова точка О.Т. 438
до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана на
гр. Ямбол – ж.к. Диана. Проектът за изменение
на действащия подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8807
246. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че в
общинската администрация е внесен за разглеждане и обявяване изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии „Нова ВЛ 400 kV от
п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица-изток“ с трасе
и сервитути в землищата на с. Васил Левски,
ЕКАТТЕ 10224, с. Столетово, ЕКАТТЕ 69434, и
с. Бащино, ЕКАТТЕ 03023, община Опан. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, ет. 3, стая 24. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8740

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Окръжна прокуратура –
Бургас, против чл. 47 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Несебър. По
оспорването е образувано адм.д. № 1980/2016 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.12.2016 г. от 11,10 ч.
8712
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е оспорено
Решение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПРЗ
на ж илищен комплекс Чайка (19 м.р. и 20
м.р.) – Варна, и план-схеми (ел., В и К) в частта
по отношение на УПИ ІІ-145, УПИ ІХ-142, УПИ
Х-215, УПИ ХІ-146, 148 и проектната улица от
о.т. 218 до о.т. 221. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото,
образувано по оспорването, чрез подаване на
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заявление до съда със съдържанието, посочено
в чл. 218, ал. 5 ЗУТ, което заявление може да се
подаде в едномесечен срок от деня на обнародване
в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Образуваното по оспорването дело е а.д. № 2124/2015 г. на
Административния съд – Варна.
8713
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от районен прокурор
от Районна прокуратура – Павликени, против
чл. 71, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация в редакцията,
приета с Решение № 86 по протокол № 13 от
12.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол, за което е образувано адм.д. № 669/2016 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
16.12.2016 г. от 10 ч.
8714
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че в Административния съд – Габрово,
по постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Габрово, против чл. 24, ал. 1, т. 5,
чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 4 от Наредбата за
организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията
на община Трявна, приета с Решение № 78 от
3.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Трявна,
с искане посочените нормативни текстове да
бъдат отменени или да бъде прогласена тяхната
нищожност е образувано адм.д. № 190/2016 г.
по описа на Административния съд – Габрово.
Делото е насрочено за 21.12.2016 г. от 11 ч.
8768
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Костадин Петров Динчев
от София против заповед № 421 от 9.05.2016 г.
на кмета на община Пещера за одобрен проект
на ЧИ на ПУП – ПРЗ за разделяне на УПИ
ХХVІ-121. По жалбата е образувано адм. дело
№ 484/2016 г. по описа на А дминистративния
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат
право да се конституират като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
8682
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ на чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на територията на община Брезово, по което
е образувано адм. д. № 2475/2016 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
8651
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Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на административен акт – чл. 6, ал. 3
и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за реда за издаване
на разрешение за поставяне и разрешение за
ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на
община Раковски, приета с протокол № 49 от
26.02.2015 г., от протестиращата страна: Окръжна
прокуратура – Пловдив, срещу ответника по делото: Общинският съвет – гр. Раковски, по което
е образувано адм. дело № 2141 по описа за 2016 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 26.01.2017 г. от 9,30 ч.
8683
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 227/2016 г. по протест на Районна
п рок у рат у ра – Чепеларе, срещ у норми те на
чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Чепеларе, приета с Решение № 445 от 27.04.2006 г.
на ОбС – гр. Чепеларе, с последно изменение
от 26.01.2016 г. Съдът уведомява, че делото е
насрочено за 8.12.2016 г. от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или
да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
8676
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК е
образувал адм.д. № 231/2016 г. по протест от районния прокурор на Районна прокуратура – Смолян, срещу чл. 17, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 19, ал. 1, т. 3,
чл. 36, ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредба
№ 16 за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и декоративно-монументалните
елементи и за рекламната дейност на територията на община Баните, област Смолян, приета с
Решение № 105, по протокол № 11 от 28.07.2016 г.
на Общинския съвет – с. Баните. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 14.12.2016 г. от
13,30 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
8717
Административният съд – София-град, ІІІ
отделение, 46 състав, на основание ч л. 181
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Софийска вода“ – АД, на Указания за прилагане на Наредбата за регулиране качеството на
водоснабдителните и канализационните услуги
за регулаторния период 2017 – 2021 г. в частта
им по т. 3, буква „г“ и т. 36 на Комисията за
енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм.д. № 5138/2016 г., насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2016 г. от 13,30 ч.
8715
Административният съд – София-град, ІІІ
отделение, 46 състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Со-
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фийска вода“ – АД, на Указания за прилагане
на Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за
регулаторния период 2017 – 2021 г. в частта им
по точка т. 17.2; т. 19; 45.1 – 45.3 на Комисията
по енергийно и водно регулиране, по което е
образувано адм.д. № 5137/2016 г., насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
6.12.2016 г. от 13,30 ч.
8716
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител
на област с административен център Кърджали,
обективирано в негова Заповед № РД-09-78 от
29.04.2015 г., против Решение № 64 от 26.03.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Кърджали, с което се
приема Наредба за управление и реда за ползване
на гробищни паркове в гр. Кърджали (т. 2), по
което е образувано адм.д. № 476/2016 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 7.12.2016 г. от 10,30 ч.
8802
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че са оспорени от Окръжна прокуратура – Ямбол, разпоредбите на чл. 2, ал. 8 във
връзка с ал. 2, чл. 35, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. По
оспорването е образувано адм.д. № 244/2016 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 15.12.2016 г. от 10 ч.
8677
Кюстендилският районен съд, първи граждански състав, призовава Елвис Зюкай, роден на
9.07.1982 г., гражданин на Република Косово, по
гр.д. № 1591 от описа на съда за 2016 г., на основание предявения от Таня Пламенова Иванова
от Кюстендил, ул. Зимница 8, против него иск
да бъде прекратен по негова вина сключеният
между страните на 11.09.2015 г. в Кюстендил
граждански брак. Преписи от исковата молба и
доказателствата по делото могат да се получат в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението от деловодството на съда,
намиращо се в Съдебната палата – Кюстендил,
ул. Гороцветна 31, ет. 1. Предявен е иск с правно основание чл. 49 СК. Ако лицето не се яви
за получаване на съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
съгласно чл. 48, ал. 2 ГПК.
8654
Пловдивският районен съд призовава Сако Тициано, гражданин на Италия, роден на 30.04.1973 г.,
без регистрация и постоянен адрес в Република
България, с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр.д. № 9869/2016 г. по описа на
Пловдивския районен съд, ХV гр. състав, да се
яви в двуседмичен срок считано от обнародването
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея във връзка с предявена от „ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД,
ЕИК 115016602, искова молба с вх. № 36850 от
13.07.2016 г. по описа на ПРС, както и да посочи
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съдебен адрес. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8769
Софийският районен съд, гр. колегия, 54-и
състав, призовава Аглика Богданова Христова с
постоянен адрес Кюстендил, ул. Неофит Бозвели
21, да се яви в съда на 27.01.2017 г. в 11 ч. като
ответница по гр.д. № 1920/2000 г., заведено от
Тодорка Георгиева Петрова и други, с предмет
делба на недвижим имот. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8791
Софийският градски съд допуска на основание
чл. 247 ГПК поправка на очевидна фактическа
грешка в решение от 22.06.2011 г., постановено по
ф.д. № 15549/96 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, 6-и фирмен състав, за
политическа партия „Движение Гергьовден“, както
следва: вместо „Стефан Ефтимов Цинцарски“ да
се чете: „Стефан Евтимов Цинцарски“.
8742
Софийският градски съд допуска поправка
на очевидна фактическа грешка в съдебното
решение от 11.02.1997 г. за политическа партия
„Движение Гергьовден“, като след думите „ф.д.
№ 15549“ вместо „по описа 1997 г.“ да се чете:
„по описа 1996 г.“.
8743
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 5006/2003 г. за
политическа партия с наименование „Движение
за социален хуманизъм“ следните промени в
подлежащи на вписване обстоятелства, извършени при проведени на 23.06.2016 г. пета редовна
сесия на Националното общо събрание на партията, заседание на Националния изпълнителен
съвет на партията и заседание на Оперативното
бюро: Вписва изменения в Устава на партията, направени на проведената на 23.06.2016 г.
пета редовна сеси я на Национа лното общо
събрание. Вписва нов състав на Националния
изпълнителен съвет на политическа парти я
„Дви жение за социа лен х у манизъм“, как то
следва: А лександър Владимиров Радославов,
Андрей Генчев Желев, Антон Атанасов Антонов, Ани Райкова Димитрова, Адриана Иванова
Михайлова, Асен Иванов Дочев, Атанас Костов Атанасов, Борислав Василев Далкалъчев,
Валери Крумов Миленков, Велин Язов Желев,
Венцеслав Ангелов Дамянов, Ваня Крумова
Василева, Валентин Кирилов Пешев, Валерий
Йорданов Йорданов, Георги Димитров Попов,
Георги Живков Жеков, Гергана Красимирова
К иричова, Га лина Велчева Иванова, Дел ян
Константинов Божанов, Димо Вълов Димов,
Драгомир Стоянов Атанасов, Елка Александрова Киричова, Иван Дочев Иванов, Иван Петков
Велев, Иван Петков Педев, Иван Митков Трушев, Иван Веселинов Иванов, Иванка Илиева
Туйкова, Йордан Атанасов Йорданов, Калин
Цаков Неков, Красимира Рафаилова Ангелова,
Катя Григорова Тошева, Людмила Иванова
Балтова, Лазар Атанасов Битолски, Михаил
Иванов Илиев, Марийка Янкова Живкова, Марина Симеонова Божанова, Мариан Георгиев
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Димитров, Митко Иванов Трушев, Мариана
Иванова Георгиева, Михо Петков Михов, Никола
Борисов Николов, Надежда Георгиева Димит
рова, Николай Тодоров Раданов, Огнян Гатев
Дечев, Петко Пенчев Писарски, Петър Тодоров
Петров, Петър Христов Качамаков, Петя Валентинова Найденова-Андреева, Панайот Йолов
Панайотов, Петър Костадинов Гюмов, Росица
Димова Марчева, Светла Тодорова Минковска,
Светослав Цветков Николов, Снежинка Атанасова Стойкова, Станой Станимиров Стоев,
Сиво Петров Сивов, Спартак Симеонов Дочев,
Стойчо Димитров Владимиров, Сидер Иванов
Педев, Събринка Ибрахим Молла, Христина
Иванова Иванова, Цветан Иванов Миньовски,
Цветелина Иванова Иванова, Юрий Георгиев
Дудев. Вписва нов състав на Оперативното
бюро на Националния изпълнителен съвет на
политическа партия „Движение за социален
хуманизъм“, както следва: А лександър Владимиров Радославов, Асен Иванов Дочев, Ваня
Крумова Василева, Валери Крумов Миленков,
Велин Язов Желев, Георги Димитров Попов,
Гергана Красимирова Киричова, Делян Константинов Божанов, Димо Вълов Димов, Елка
А лександрова Киричова, Иван Дочев Иванов,
Иван Петков Велев, Иван Петков Педев, Иван
Митков Трушев, Калин Цаков Неков, Людмила
Иванова Балтова, Марийка Янкова Живкова,
Огнян Гатев Дечев, Петя Валентинова Найденова-Андреева, Снежинка Атанасова Стойкова,
Сиво Петров Сивов, Спартак Симеонов Дочев,
Цветан Иванов Миньовски, Цветелина Иванова
Иванова, Юрий Георгиев Дудев. Вписва нов
състав на Националната контролна комисия
на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“, както следва: Иван Василев
Василев, Георги Любенов Зънгаров, Господин
Тенев Тенев, Запряна Димова Стоянова, Катя
Севдалинова Димитрова, Николина Николова
Христова, Стела Веселинова Иванова, Татяна
Нанкова Тодорова, Тан я Василева Пау нова,
Федя Севдалинов Белев. Вписва нов състав на
ръководството на политическа партия „Движение за социален хуманизъм“, както следва:
А лександър Владимиров Радославов – председател на НИС и на партията; Иван Дочев Иванов – заместник-председател, Снежинка Атанасова Стойкова – заместник-председател, Сиво
Петров Сивов – заместник-председател, Цветан
Иванов Миньовски – заместник-председател,
Юрий Георгиев Дудев – заместник-председател,
Елка А лександрова Киричова – изпълнителен
секретар.
8744

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на Дружество за
ООН в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
14.12.2016 г. в 18 ч. в София, в Съюза на архитектите в България, ул. Кракра 11, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на дейността на
сдружението за периода ноември 2014 – ноември
2016 г.; 2. приемане на нови членове; 3. промени
на устава на сдружението; 4. освобождаване на
членовете на управителния съвет; 5. избор на
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членове на управителния съвет; 6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 14.12.2016 г. на същото място и при
същия дневен ред в 19 ч.
8816
14. – Управителният съвет на Българското
фитохимично сдружение – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.12.2016 г. в 15 ч. в аудитория 111
на Института по органична химия с Център по
фитохимия – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, София, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
през 2015 г., вкл. финансов отчет; 2. информация
за провеждането на 9-ата конференция на Асоциацията за медицински и ароматични растения на
страните от Югоизточна Европа (AMAPSEEC)
през 2016 г. в България; 3. разни.
8800
11. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Перник, на основание чл. 81 ЗА
свиква редовно годишно отчетно събрание на
адвокатската колегия на 28 и 29.01.2017 г. в 9 ч.
в сградата на Съдебната палата при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през 2016 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане
на бюджет за 2017 г.; 5. разисквания; 6. избор
на делегати за общо събрание на адвокатите в
страната; 7. разни.
8813
2. – Управителният съвет на Спортен клуб
по самбо и джудо „Раковски“ – Севлиево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 3.01.2017 г. в 18 ч. в Севлиево, ул. Ст. Пешев
2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. отчет за финансовото състояние на клуба; 3. освобождаване от отговорност
на стария УС; 4. избор на нов УС; 5. промяна в
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
при същия дневен ред в 19 ч. независимо от
броя членове на сдружението, регистрирали се
за участие в общото събрание.
8741
71. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Силистра, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква годишно отчетно събрание на колегията на 28.01.2017 г. в
9 г. в сградата на Адвокатската колегия – Силистра, на ул. Стефан Караджа 19, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
колегията през 2016 г. и вземане на решения по
него; 2. доклад на контролния съвет за проверка
на финансовата дейност на САК през 2016 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд за 2016 г.; 4.
приемане на бюджет на съвета на колегията за
2017 г.; 5. избор на делегати за общо събрание
на адвокатите; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител.
8779
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121. – Управителният съвет на „Асоциация
за развъждане на месодайните породи говеда в
България“ – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно събрание на Върховния колективен орган (ВКО) на 8.12.2016 г. в 13 ч. в
Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“,
хотел „Национал“, при следния дневен ред: 1.
приемане и освобождаване на членове на асоциацията; 2. приемане на вътрешни актове – Тарифа
на услугите и Правилника за развъдната книга;
3. предложения за промяна в съставите на ВКО,
УС и КС; 4. промяна по вид и размер на членския
внос и имуществените вноски; 5. обсъждане на
организационни и други проблеми, които следва
да бъдат решени на следващо събрание на ВКО
и/или на ОС.
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122. – Управителният съвет на „Асоциация
за развъждане на месодайните породи говеда в
България“ – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 8.12.2016 г. в
14 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел „Национал“, при следния дневен ред:
1. изменяне и допълване на устава; 2. избиране
и освобождаване на членове на управителния
съвет и промяна на неговата численост.
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25. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство „Път към хармония“ при
основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Ведраре, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 5.01.2017 г. в 17 ч. на адреса
на сдружението – с. Ведраре, община Карлово,
област Пловдив, основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“, ул. 9-а № 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промяна в
състава на управителния съвет; 4. приемане на
изменения в устава на сдружението в частта за
реда за свикване на общото събрание; 5. разни.
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.
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Севдалина Георгиева Тодорова – ликвидатор
на СНЦ „Агенция за развитие на Югоизточен
регион за планиране“ – Бургас, в ликвидация по
ф. д. № 386/2006 на Бургаския окръжен съд, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си към
сдружението в шестмесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. 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, 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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