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Народно събрание
 Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и
Георги Гьоков към министъра на труда и
социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях
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 Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към
министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България
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 Решение за предсрочно прекратяване
мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

2

 Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на
Националната здравноосигурителна
каса, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на
процедурата за избор от Народното
събрание
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Президент на Републиката
 Указ № 144 за награждаване на г-н Ян
Хоростковски – почетен консул на Република България в гр. Вроцлав, Репуб
лика Полша, с орден „Мадарски конник“
първа степен


6

Министерски съвет
 Постановление № 130 от 29 юни
2017 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на
земеделието, храните и горите
 Постановление № 132 от 5 юли
2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския
съвет от 2015 г. за създаване на На-

6


ционален съвет по антикорупционни
политики
Постановление № 133 от 5 юли
2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 138 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
Постановление № 134 от 5 юли
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през
2017 г., приета с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2017 г.
Постановление № 135 от 5 юли
2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2017 г.
Постановление № 136 от 5 юли
2017 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване
на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за
развитие на образованието
Постановление № 137 от 5 юли
2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и
„Домашен помощник“
Постановление № 138 от 5 юли
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2017 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Михаил Христов,
Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер
Петков относно политиките за решаване
на проблемите на хората с увреждания и
конкретните действия, свързани с тях
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
I. Възлага на министъра на труда и социалната политика да представи в Народното
събрание:
1. Информация за предприетите мерки
от страна на Министерството на труда и
соц иа л ната пол и т и к а за оси г у ря ва не на
устойчивост на социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен
помощник“ след приключване на финансирането по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 в срок
до 30 септември 2017 г.
2. Информация за предприетите действия
от страна на Министерството на труда и
социалната политика относно съобразяване
на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални
потребности в срок до 30 септември 2017 г.
3. Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността
в срок до 31 октомври 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4889

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Таско Ерменков и
Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната
политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната
сигурност на България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:
Министърът на енергетиката в срок до
31 октомври 2017 г. да внесе доклад в Народното събрание от носно п редп риет и те
от правителството на Република България
мерки във връзка с приетия в Брюксел на
28.04.2017 г. от Комитета по чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС Референтен документ
за най-добри налични техники за големи
горивни инсталации относно емисиите от
промишлеността.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юни 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4890

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване мандата на
управителя на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, а л. 1 от Констит у ци ята на
Републ ика България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от
Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Глинка
Димов Комитов като управител на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 юли 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4912

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във
връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното
осигуряване
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РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за управител
на Националната здравноосигурителна каса,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по здравеопазването, както и на
процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидати за управител
на Националната здравноосигурителна каса
1. Предложения за кандидат за управител
на Националната здравноосигурителна каса
могат да се правят от парламентарните групи.
Предложенията се внасят в писмена форма
чрез председателя на Народното събрание до
Комисията по здравеопазването в 5-дневен срок
от приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложенията за кандидат за управител
на Националната здравноосигурителна каса се
придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация
на кандидата. Към предложенията се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
г) документи, удостоверяващи придобити
допълнителни специализации и квалификации;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът
отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2
от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на
здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело;
е) свидетелство за съдимост;
ж) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът
притежава българско гражданство съгласно
изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване;
з) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че не са налице
обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от
Закона за здравното осигуряване;
и) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение
№ 4 към решението.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията по раздел I, т. 1 и документите по раздел I, т. 2 се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок не
по-късно от 14 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие
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с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на
кандидатите за управител на Националната
здравноосигурителна каса, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, се заличават.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по
здравеопазването становища за предложените
кандидати, включващи и въпроси, които да им
бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни
преди изслушването на кандидатите.
4. Средствата за масово осведомяване могат
да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да бъдат
поставени по време на изслушването в срок
не по-късно от 3 дни преди изслушването на
кандидатите.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по здравеопазването, или
по електронен път на адрес: health_committee@
parliament.bg.
7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание в срок до 3 дни от получаването
им при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка
по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се проверяват
за принадлежност към органите по чл. 1 от
Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по здравеопазването. Резултатите
от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание.
IV. Проверка на представените документи
за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комисията по здравеопазването в срок
до 3 дни от изтичане на срока по раздел I, т. 1
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изпраща списък на кандидатите за управител
на Националната здравноосигурителна каса в
Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно
изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване и за отсъствието на
правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване.
2. Комисията по здравеопазването на свое
заседание проверява представените документи.
3. Комисията по здравеопазването може
да изисква допълнителна информация както
от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.
4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по
раздел I, т. 2.
5. След извършване на проверката Комисията по здравеопазването изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се
публикува на специализирания тематичен сайт
на интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на кандидатите
1. Комисията по здравеопазването изслушва
само допуснатите кандидати, като поредността
се определя съгласно списъка по раздел IV, т. 5.
2. Изслушването е публично и се провежда
в открито заседание на Комисията по здравеопазването.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор за управител
на Националната здравноосигурителна каса
в изложение до две минути. Представянето
включва и данни за специфичната подготовка,
мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. На всеки кандидат се дава възможност за
лично представяне, включително за допълване
на данни от професионалната си биография и
за представяне на вижданията си за развитие
на дейността на Националната здравноосигурителна каса, в изложение до 15 минути.
5. Председателят на Комисията по здравеопазването представя в резюме становищата
и въпросите, пост ъпили в Комиси ята по
здравеопазването от лицата по чл. 93, ал. 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, като изложението за
всеки въпрос и становище е до две минути.
6. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути.
7. Народните представители могат да задават
въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата
по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като
изложението за всеки въпрос е до две минути.
8. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 7 в изложение до 10 минути.
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9. От заседанието за изслушването се изготвя
пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията по здравеопазването изготвя и внася в Народното събрание доклад за
резултатите от изслушването на кандидатите
за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса със
съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
11. Когато са изслушани няколко кандидати
за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса, към доклада по т. 10
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
собствените им имена. Към доклада се прилага
и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса.
12. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител
на Националната здравноосигурителна каса се
предоставя на народните представители не покъсно от 24 часа преди началото на заседанието,
на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и
се публикува на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание.
VI. Избор на управител на Националната
здравноосигурителна каса от Народното събрание
1. Заседанието, в което се провежда избор
на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по здравеопазването представя
на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане
на длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение
до две минути.
4. След представяне на доклада по т. 2 и
на кандидатите по реда на т. 3 Народното
събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси
към кандидатите.
5. След приключване на разискванията
кандидатите за управител на Националната
здравноосигурителна каса могат да правят
изказвания и да отговарят на поставените към
тях въпроси в изложение до 10 минути.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
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7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена
на кандидатите, освен ако Народното събрание
реши друго.
8. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
9. В случай че двама или повече кандидати
са получили равен брой гласове, се провежда
повторно гласуване между тях.
10. В случай че никой от кандидатите не
получи необходимите гласове, се провежда
повторно гласуване, в което участват двамата
кандидати, получили най-много гласове „за“.
11. В случай че и при повторното гласуване
никой от кандидатите не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юли 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ..........................…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.
Дата: 
Декларатор: ............................

Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР ..........................…
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
притежавам българско гражданство.
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Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: 
Декларатор: ............................

Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за здравното
осигуряване
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР .........................….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм поставен/а под запрещение;
2. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер или лишен/а по съответен
ред от правото да заемам материалноотговорна
длъжност;
3. не съм член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса;
4. не съм съпруг/съпруга и не се намирам във
фактическо съжителство, не съм роднина по права
линия, по съребрена линия – до четвърта степен
включително, или по сватовство – до втора степен
включително, с членове на надзорния съвет на
Националната здравноосигурителна каса.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: 
Декларатор: ............................

Приложение № 4
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата .......................................,
с ЕГН .........…............……………, л. к. № ……………………...,
изд. на …...……...............…… от МВР .........................….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
Дата: 
Декларатор: ............................
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 144
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Ян Хоростковски – почетен консул на Република България в гр. Вроц
лав, Република Полша, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големите му
заслуги за развитието на приятелските отношения и двустранното сътрудничество между
Република България и Република Полша.
Издаден в София на 5 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4909

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 29 ЮНИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на земеделието, храните и
горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на земеделието,
храните и горите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на земеделието и храните,
приет с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 91 от 2013 г., бр. 103 от 2014 г., бр. 29
и 68 от 2015 г., бр. 12, 41, 62 и 71 от 2016 г.).
§ 2. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г., бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 29, 50 и
68 от 2015 г., бр. 12, 32, 62, 71 и 76 от 2016 г.)
в чл. 2 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“;
б) точка 23 се отменя;
в) точки 23.1 – 23.117 се отменят.
3. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в заглавието думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“;
б) редове 23, 23.1, 23.2, 23.5, 23.6, 23.7, 23.9,
23.13 – 23.27, 23.30, 23.31, 23.32, 23.36, 23.37,
23.38, 23.39, 23.41, 23.42, 23.45, 23.46, 23.48, 23.49,
23.51, 23.52, 23.54 – 23.90, 23.92, 23.93, 23.96,
23.97, 23.99, 23.101, 23.103 – 23.117 се заличават.
§ 3. В Наредбата за аварийно планиране
и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2015 г.),
в чл. 21, ал. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството
на земеделието, храните и горите“.
§ 4. В Наредбата за администриране на
нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление
№ 173 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.), в чл. 22, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
регистриране и заличаване от регистъра,
данните, подлежащи на вписване, начина на
водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата
наличност и контрола върху регистрираните
лица и дейността им, приета с Постановление
№ 239 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1, 78 и
90 от 2005 г. и бр. 29 и 93 от 2009 г.), в чл. 45
и в § 2 от заключителните разпоредби думите
„министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните
и горите“.
§ 6. В Наредбата за условията и реда за
организиране на дейностите по държавните
резерви и военновременните запаси, приета с
Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 1 и 10 от 2010 г., бр. 86 от 2014 г. и
бр. 57 от 2015 г.), в чл. 10, ал. 9 и в чл. 30, ал. 1,
т. 5 думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 7. В Наредбата за услови ята и реда
за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите
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собственици при възстановяване правото на
собственост върху гори и земи от горския
фонд, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 49
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „областната дирекция „Земеделие и гори“ (ОД „ЗГ“)“ се заменят
с „областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ)“.
2. В чл. 4, ал. 1 навсякъде абревиатурата
„ОД „ЗГ“ се заменя с „ОДЗ“.
3. В чл. 6, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
4. Навсякъде в наредбата думите „общинската служба по земеделие и гори“, „общинска
служба по земеделие и гори“ и „Общинската
служба по земеделие и гори“ се заменят съответно с „общинската служба по земеделие“,
„общинска служба по земеделие“ и „Общинската служба по земеделие“.
§ 8. В Наредбата за услови ята и реда
за изграждане на система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република
България, приета с Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 10 от
2015 г.), навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министъра на
земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „минист ъра на земеделието и
храните“ и „Министърът на земеделието,
храните и горите“.
§ 9. В Наредбата за условията и реда за
определяне на зони с особен статут около
ядрени съоръжения и обекти с източници на
йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г., бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.),
се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В § 3, ал. 1 от заключителните разпоредби думите „министърът на земеделието и
горите“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 10. В Наредбата за изискванията към
състава, характеристиките и наименованията
на храните за кърмачета и преходните храни,
приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84
от 2013 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 71 от 2016 г.),
в чл. 10, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят съответ-
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но с „министъра на земеделието, храните и
горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 11. В Наредбата за придружителните
документи при превоз на грозде, местни
и вносни вина, продукти от грозде и вино,
спирт, дестилати и спиртни напитки, приета с
Постановление № 208 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 81 от 2004 г., бр. 78
и 90 от 2005 г. и бр. 93 от 2009 г.), в чл. 19,
ал. 1 и § 1 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 12. В Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации
на емисиите на вредни вещества и парникови
газове в атмосферата, приета с Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г.
(ДВ, бр. 74 от 2014 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 2 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите“;
б) в т. 8 и 9 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 4, т. 3 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 5, в основния текст думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните
и горите“.
§ 13. В Наредбата за организацията за
осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и
фитосанитарен контрол, както и контрол на
транспортните средства в пристанищата на
Република България, обслужващи кораби от
международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г.
(обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37
от 2014 г. и бр. 12 от 2017 г.), в чл. 19, ал. 1
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 14. В Наредбата за условията и реда за
засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите
лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на
винени сортове лози, приета с Постановление
№ 178 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31 и 60
от 2003 г., бр. 24 от 2004 г., бр. 65 от 2006 г.,
бр. 3 от 2008 г. и бр. 13 от 2010 г.), се правят
следните изменения:
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1. В чл. 16, ал. 2 думите „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“;
2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 15. В Наредбата за условията и реда
за етикетиране на продукти за растителна
защита, приета с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2006 г.),
в чл. 4, ал. 1, т. 5 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра
на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 16. В Наредбата за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, приета
с Постановление № 283 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 4 от 2004 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 8 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
§ 17. В Наредбата за реда и начина за
инвентаризация, проу чвани я, извършване
на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви, приета с
Постановление № 187 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 18. В Наредбата за аварийно планиране
и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2015 г.),
в чл. 21, ал. 13 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
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§ 19. В Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация за инспектиране на труда, приета с
Постановление № 164 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 40
от 2015 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. Министерство на земеделието, храните
и горите;“.
2. В чл. 7, в основния текст думите „Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 20. В Наредбата за базисните цени на
трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.; попр., бр. 84 от
1991 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г. и бр. 81
от 2003 г.), в § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на
земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 21. В Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за
управление на защитени зони, приета с Постановление № 349 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 93 от 2009 г.), в чл. 13, ал. 2, т. 2
думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 22. В Наредбата за изискванията към
складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита,
приета с Постановление № 322 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 101 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 2 и 45 от 2009 г. и бр. 7
от 2011 г.), в чл. 18, ал. 1 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 23. В Наредбата за опазване на околната
среда в морските води, приета с Постановление
№ 237 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 94 от 2010 г.), в чл. 3 се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
§ 24. В Наредбата за разновидностите
специални вина и правилата за тяхното производство, приета с Постановление № 135 на
Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 53 от
2001 г.), в § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
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§ 25. В Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда
за използване на разрешените подслаждащи
средства, ароматни и вкусови добавки, приета с Постановление № 61 на Министерския
съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 26 от 2001 г.), в § 2
от заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 26. В Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи
за вземане на проби и анализ на торове, приета
с Постановление № 5 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2005 г.), в приложение № 4
към чл. 25, ал. 4, в заглавието на протокола
думите „Министерството на земеделието и
горите“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 27. В Наредбата за условията и реда за
провеждане на евакуация и разсредоточаване,
приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 103 от 2012 г.),
в чл. 20, ал. 4 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 28. В Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните
ресурси, приета с Постановление № 272 на
Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 106 от
2001 г.), в § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 29. В Наредбата за условията, реда и
органите за извършване на анализ, оценка
и картографиране на рисковете от бедствия,
приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 84 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2014 г. и бр. 44
от 2016 г.), в чл. 2, т. 4 думите „министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 30. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.),
в чл. 2а, ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 31. В Наредбата за публичния регистър
на операторите, които извършват дейностите
по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, приета с
Постановление № 317 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 28 от 2016 г.), в § 3 от преходните и
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заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 32. В Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии,
приета с Постановление № 7 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 55 от 2012 г.), в чл. 21, ал. 1
думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 33. В Наредбата за взаимодействието
между регистър БУЛСТАТ и други национални
и ведомствени регистри и информационни
системи, приета с Постановление № 250 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 78
от 2006 г.), в чл. 9, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и горите“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 34. В Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните
напитки и продуктите от грозде и вино, приета с Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 53, 59 и 82 от 2001 г., бр. 8 от
2002 г., бр. 19 от 2003 г., бр. 10 и 81 от 2004 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 86 от
2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 34, ал. 1 и 3 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 35. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии и сертификати при
внос и износ на земеделски и преработени
земеделски продукти и контрола върху вноса
и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с Постановление
№ 307 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 2 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 1
в „Декларация за запознаване с понятията
„нередност“ и „измама“, в т. 3, буква „б“ думите „заместник-министъра на земеделието
и храните“ се заменят със „заместник-министъра на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и храните“,
„Министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „Министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
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§ 36. В Наредбата за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 90 от 2012 г. и бр. 96 от 2016 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) в ал. 4 и 8 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 7 и 10 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“;
в) в ал. 8 и 9 абревиатурата „МЗХ“ се
заменя с „МЗХГ“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните
и горите“ и „Министърът на земеделието,
храните и горите“.
§ 37. В Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила
за координация между управляващите органи
на програмите и местните инициативни групи
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 32 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 25, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ)“.
3. В чл. 35, ал. 5 думите „Министерството
на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят
с „МЗХГ“ и абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „МЗХГ“.
4. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на земеделието и храните“
се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 38. В Постановление № 104 на Министерският съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за граничните контролно-пропускателни
пунктове (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2 думите „Министерството на
земеделието и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земедели-
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ето и горите“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 39. В Постановление № 273 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
Наредба за опазване на околната среда в
морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на
Черно море и управление на изпълнението
на Морска стратегия и програма от мерки
(ДВ, бр. 94 от 2010 г.) в чл. 3, т. 2 думите
„заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър
на земеделието, храните и горите“.
§ 40. В Постановление № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните
кредитни кооперации на частни земеделски
стопани (обн., ДВ, бр. 4 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 32, ал. 5 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните
и горите“.
2. В § 8 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 41. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с
Постановление № 104 от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от
2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106
от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от
2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г., бр. 22 и 61
от 2010 г., бр. 64 и 85 от 2015 г. и бр. 45 от
2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 19 и 20 в основния текст думите
„Министерството на земеделието и храните“
се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят
с „минист ъра на земеделието, храните и
горите“.
§ 42. В Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с Постановление № 261
на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г. и бр. 50 от 2011 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „областната дирекция
„Земеделие и гори“ към Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „областната
дирекция „Земеделие“ към Министерството на
земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 8, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
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3. В чл. 12, ал. 6 думите „Министерството
на земеделието и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
4. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите“, „общинската
служба по земеделие и гори“ и „Министърът
на земеделието и горите“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и
горите“, „общинската служба по земеделие“ и
„Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 43. В Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта,
дестилатите и спиртните напитки, приета с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 62
и 110 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 3 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
4. В чл. 18, ал. 1, т. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
5. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 44. В Наредбата за набиране, разходване
и контрол на средствата по националния фонд
за опазване на околната среда, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от
1995 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г.; изм. и доп.,
бр. 72 и 106 от 1996 г., бр. 42 и 54 от 1997 г.,
бр. 5 и 81 от 1999 г., бр. 48 от 2000 г., бр. 4 и
61 от 2001 г., бр. 64 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), в чл. 8,
т. 1 думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 45. В Наредбата за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в
Комисията на Европейския съюз за прилагане
на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда,
приета с Постановление № 116 на Министерския
съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), в
чл. 2, ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на
земеделието, храните и горите“.
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§ 46. В Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната
среда и пускането им на пазара, приета с Постановление № 212 на Министерския съвет от
2005 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 25, т. 6 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 27, в основния текст думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с
„Министърът на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 39, ал. 2 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 40, ал. 1, т. 2 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
5. В чл. 42, ал. 1 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
6. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 47. В Наредбата за правилата и изискванията за производството на регионални вина,
приета с Постановление № 4 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 3 и 71 от 2008 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 48. В Наредбата за придобиване и отнемане
от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната
инфраструктура и обслужващата техника на
територията на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2003 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 45 от 2015 г. и
бр. 7 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ)“.
2. В чл. 7 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „МЗХГ“.
3. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните
и горите“.
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§ 49. В Наредбата за реда за определяне
на цени на земеделските земи, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от
1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г., бр. 41 и 44
от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 59 от 2005 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от
2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и бр. 39
и 50 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на
земеделието, храните и горите“;
б) в § 6, т. 1 и 2 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 50. В Наредбата за статистическите изследвания, провеж дани в свиневъдството,
говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на
месо, мляко и млечни продукти, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството
на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „дирекция
„Агростатистика“ се заменят с „отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“.
§ 51. В Наредбата за статистическите изследвания на структурата на насаждения с
определени овощни видове, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството
на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В § 4 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „дирекция
„Агростатистика“ се заменят с „отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“.
§ 52. В Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне на плодове
и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в
учебните заведения – схема „Училищен плод“
и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от
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2016 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 89 от 2016 г. и бр. 36 от 2017 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието
и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 53. В Наредбата за условията и реда за
участие на държавата в заплащането на цената
на услугата „водоподаване“, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 103
от 2003 г. и бр. 41 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 8, ал. 3, т. 7 думите „министъра на
земеделието и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието и горите“ и „Министърът
на земеделието и горите“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните и
горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 54. В Методиката за определяне цената
на услугата „Доставяне на вода за напояване“,
приета с Постановление № 16 на Министерския
съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 9 от 2017 г.), в чл. 10
се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
3. В ал. 5 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
§ 55. В Методиката за определяне размера на
несправедливата финансова тежест въз основа
на нетните разходи, понесени от търговско
дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на
което със закон е възложено задължението за
извършване на обществена услуга за защита от
вредното въздействие на водите на територията на цялата страна, приета с Постановление
№ 364 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ,
бр. 94 от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 1 думите „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 20, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
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3. Навсякъде в методиката думите „Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 56. В Правилника за устройството и
дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228
на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 78
от 2004 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 5, ал. 1 думите „Министерството на
земеделието и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 8 думите „Министерството на земеделието и горите“ се заменят с „Министерството
на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 10 думите „министърът на земеделието и горите“ се заменят с „министърът на
земеделието, храните и горите“.
5. В чл. 11 думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът на
земеделието, храните и горите“.
§ 57. В Тарифата за таксите, събирани по
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, приета с Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 13 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 64
от 2002 г., бр. 68 от 2003 г., бр. 11 от 2006 г.,
бр. 48 от 2009 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 22 от
2016 г.), навсякъде думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 58. В Наредбата за реда и начина за
оползотворяване на утайки от пречистването
на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 63 от
2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 13 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 16, ал. 2 и в § 1, т. 2, буква „б“ от
допълнителните разпоредби думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с
„министърът на земеделието, храните и горите“.
3. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието
и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 59. В Наредбата за реда и начина на
взаимодействие между Министерството на
културата, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието,
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, Министерството на земеделието и
храните, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници“ и Патентното ведомство чрез националната система за обмен на
информация в областта на авторското право и
сродните му права и индустриалната собственост и за дейността на междуведомствения
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съвет по администрирането, поддържането и
развитието на националната система, приета с
Постановление № 22 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 15
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г. и бр. 93
от 2009 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
2. В чл. 1, т. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 12 думите „заместник-министър
на земеделието и храните“ се заменят със
„заместник-министър на земеделието, храните
и горите“.
§ 60. В Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, приета с
Постановление № 218 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 2001 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 31
от 2003 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и
бр. 39 от 2011 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 28, ал. 1 и чл. 28а думите „Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 61. В Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 259 на Министерския съвет от
2006 г. (ДВ, бр. 81 от 2006 г.), навсякъде думите
„министъра на земеделието и продоволствието“, „Министерството на земеделието и продоволствието“ и „Министърът на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно с
„министъра на земеделието, храните и горите“,
„Министерството на земеделието, храните и
горите“ и „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 62. В Наредбата за условията, на които
трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за
тяхното утвърждаване, приета с Постановление
№ 53 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 82 от
2001 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 23
и 78 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.
и бр. 50 от 2011 г.), навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“, „Министърът
на земеделието и храните“ и „министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и
горите“ и „министърът на земеделието, храните
и горите“.
§ 63. В Наредбата за условията и реда за
издаване и за отнемане на разрешения на промишлена обработка на тютюн и за производство
на тютюневи изделия, приета с Постановле-
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ние № 191 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78
от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 40 от 2015 г. и
бр. 59 от 2016 г.), навсякъде думите „министъра
на земеделието и храните“, „Министърът на
земеделието и храните“ и „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните
и горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 64. В Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по
фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм., бр. 5 и 90 от
2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012 г. и бр. 60
от 2014 г.), в чл. 23, ал. 1, т. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите.
§ 65. В Наредбата за разрешените енологични
практики и обработки и контрола по тяхното
извършване, приета с Постановление № 52 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г., бр. 60
от 2003 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 110 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 думите
„министърът на земеделието и храните“ се
заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на земеделието и храните“ и „Министърът на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министърът на земеделието, храните
и горите“.
§ 66. В Наредбата за условията и реда за
разходване на средствата за покриване на
разходите, свързани с епизоотичните рискове,
приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 62 от 2006 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 6 думите „министърът на
земеделието и продоволствието“ се заменят с
„министърът на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в наредбата думите „министъра
на земеделието и продоволствието“, „Министърът на земеделието и продоволствието“ и
„Министерството на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „министъра на земеделието,
храните и горите“, „Министърът на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 67. В Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози, приета с
Постановление № 177 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 110 от 2007 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 12, ал. 1 и § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра
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на земеделието и продоволствието“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 13, ал. 4 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с
„Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 68. Отменя се Правилникът за прилагане
на Закона за ветеринарномедицинската дейност,
приет с Постановление № 118 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 62 от 2005 г., бр. 62
от 2007 г., бр. 71 от 2008 г. и бр. 60 от 2014 г.).
§ 69. В Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеделието
и храните и създаване на областни дирекции
„Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 4 думите „бюджетни кредити към
министъра на земеделието и храните“ се заменят с „бюджет към министъра на земеделието,
храните и горите“.
2. В чл. 3, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 70. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на земеделието, храните
и горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ),
наричано по-нататък „министерството“, и на
неговите административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и с
адрес: бул. Христо Ботев № 55.
(2) Министерството на земеделието, храните
и горите е администрация, която подпомага
министъра на земеделието, храните и горите
при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
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Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите, наричан по-нататък „министърът“, е централен едноличен орган на
изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира прилагането на държавната
политика в областта на земеделието, селските
райони, горите, риболова и аквакултурите и
провежда държавната политика за безопасност на храните в съответствие с действащото
законодателство.
(2) Министърът контролира цялостната
дейност на специализираните териториални
администрации – областните дирекции „Земеделие“.
(3) Министърът ръководи и представлява
МЗХГ.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Правомощията на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра на земеделието,
храните и горите
Чл. 5. Министърът:
1. провежда държавната политика за развитие на растениевъдството и животновъдството
и на свързаните с тях дейности;
2. провежда държавната политика в областта на зърнопроизводството, търговията и
съхраняването на зърно и зърнопреработката,
производството, търговията и употребата на
фуражи;
3. провежда държавната политика за развитие на поливното земеделие, преструкту риране на хидромелиоративния фонд и
насърчаване формирането на сдружения на
водоползвателите;
4. провежда държавната политика за безопасност на храните съобразно действащото
законодателство;
5. провежда държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;
6. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с опазването на земедел-
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ските и горските земи, както и с изработването,
поддържането, съхраняването и ползването
на кадастралната информация от картата на
възстановената собственост;
7. прилага политиката за финансиране от
държавния бюджет чрез специални фондове
и чрез фондовете на Европейския съюз (ЕС)
на проекти и програми в областта на земеделието и селските райони;
8. осъществява контрол върху дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет, в
т. ч. взаимодейства, финансира и контролира
дейността на Селскостопанската академия;
9. отговаря за прилагане достиженията на
правото на ЕС в областта на своите правомощия;
10. организира, координира и контролира
дейността по прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), Политиката по
безопасност на храните и Общата политика
в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС;
11. ръководи, организира и контролира
дейността по акредитиране на разплащателна
агенция за администриране на плащанията от
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
Европейския фонд за морско дело и рибарство
(ЕФМДР);
12. организира, ръководи и контролира
дейността по създаването и прилагането на
Интегрирана система за администриране и
контрол (ИСАК);
13. организира и ръководи дейностите по
разработване, изготвяне и разпространение
на статистическа информация в областта на
земеделието и на Системата за земеделска
счетоводна информация;
14. е компетентен орган по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската
техника за:
а) одобряване на типа и на органа по надзор
на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г.
относно одобряването и надзора на пазара на
земеделски и горски превозни средства (ОВ,
L 60/1 от 2 март 2013 г.);
б) одобряване на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника;
в) национално одобряване на типа и контрол на пазара;
г) издаването и отнемането на свидетелство
за правоспособност за работа с техника;
д) изпитване и оценка за съответствие с
националните и международните изисквания
за безопасност на техниката;
15. ръководи разработването и координира
политиката за развитие на селскостопанския
пазар в Република България;
16. осъществява държавната политика за
концесиите в областта на своята компетент-
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ност в съответствие с действащата нормативна
уредба;
17. координира и контролира дейностите по управление на недвижимите имоти,
предоставени за управление на МЗХГ и на
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
18. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
19. упражнява правата на държавата като
собственик на капитала в търговски дружества
с държавно участие в капитала и в държавните
предприятия в областта на земеделието, както
и осъществява правомощията като орган по
чл. 6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
20. ръководи дейността по извършването
на лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност, както и последващ контрол в
предвидените от закона случаи;
21. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в МЗХГ и утвърждава вътрешни
правила за работа с класифицирана информация;
22. организира и ръководи дейността по
управление при кризи и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП);
23. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. (1) Министърът осигурява разработването и предлага на Министерския съвет
проекти на законови и подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната
политика в областите от своята компетентност.
(2) При упражняване на правомощията
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на
правителствената политика в сферата на селското стопанство, както и при представянето
на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва началника на кабинета, заместник-министрите,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(3) Политическият кабинет има съвещателни, контролни и информационно-аналитични
функции, обобщава оценките за състоянието
и перспективите за развитие на селското
стопанство, предлага програми за постигане
целите на селскостопанската политика и дава
насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.
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(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и
на МЗХГ с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността.
(5) Министърът със заповед делегира правомощия на своите заместници и разпределя
отговорности на членовете на политическия
кабинет.
(6) Министърът назначава на трудов договор съветници, експерти и технически сътрудници към политическия кабинет. Техните
правоотношения се прекратяват по преценка
на министъра или с прекратяване на пълномощията му.
Чл. 8. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни актове
и при упражняването на правомощията му.
Чл. 9. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
експертните и на техническите сътрудници
към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и на органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на министерството;
2. предлага възлагането на проучвания
на общественото мнение с цел планиране
на адекватна медийна политика по дадена
проблематика;
3. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
4. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на редовна информация за дейността на министъра и на министерството;
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5. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
6. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
чужбина и предоставя информация за отразяването им от медиите;
7. координира постъпването на информация
на интернет страницата на министерството.
Чл. 11. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзк и те на минист ъра
с парламентарните групи и комисиите на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с дейността на
министерството материали от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
3. предоставя необходимата информация
на парламентарните групи и комисиите на
Народното събрание;
4. координира и контролира подготовката
на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
5. поддържа актуална информация за законопроектите от внасянето им в Народното
събрание до обнародването им в „Държавен
вестник“.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Раздел IV
Отношения на министъра с другите държавни
органи и със структурите на гражданското
общество
Чл. 12. При осъществяване на правомощията си министърът:
1. взаимодейства с другите министри и с
органите на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика и отговаря
за дейността си пред Министерския съвет и
Народното събрание;
2. издава актове сам или съвместно с други
министри и внася за приемане от Министерския съвет документи и проекти на актове;
3. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации, с представителите на
гражданското общество и със синдикатите;
4. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на международни
договори и участва в провеждането на преговори за сключването им;
5. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в Инспекторат, финансови контрольори
и дирекции.
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(2) Общата численост на персонала и числеността на отделните административни звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание по предложение на главния
секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на министерството.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на администрацията на министерството, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
3. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
4. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
6. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет и с главните секретари на другите министерства и
администрации;
9. изпълнява и други задачи, определени
със заповед на министъра.
(3) Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на министерството
за състоянието на администрацията.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции върху дейността
на администрацията и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра без
посредничеството на членовете на политическия кабинет и на главния секретар.
(2) Инспекторатът извършва цялостни и
тематични проверки на административните
структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра,
включително по сигнали или при случаи с
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обществен отзвук. Проверките се извършват
въз основа на писмена заповед на министъра.
(3) При осъщес т вя ва не на фу н к ц и и т е
инспекторите имат право да изискват документи, данни, становища, справки и други от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите от
системата на министерството са длъжни да
оказват пълно съдействие при извършване
на проверките.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва проверки по осъществяване на
административната дейност в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, като може да извършва
анализ на ефективността на дейността на
администрацията;
2. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
3. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
4. осъществява контролни дейности по
декларациите, предвидени в чл. 12 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), подавани от
служителите в министерството, и контролира
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра по прилагането на ЗПУКИ;
5. представя необходимата информация и
документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 ЗПУКИ;
6. извършва проверки по постъпили сигна ли, съдържащи данни за кору пционни
действия на служители в администрацията
на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
7. контролира спазването на етичните
правила съгласно Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация и
Етичния кодекс за поведение на служителите
в министерството;
8. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в министерството
заявления и сигнали срещу действия или бездействия на служители от администрацията;
9. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки, одити, инспекции и
ревизии, като при извършване на контролната
дейност в Инспектората се представят копия
от докладите на Сметната палата, Агенцията
за държавна финансова инспекция, дирекция
„Вътрешен одит“ към министерството, както и
от други органи, касаещи дейността на административните структури в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
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10. анализира причините и условията за
констатираните нарушения и предлага мерки
за отстраняването им;
11. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, както и на вътрешни
актове, уреждащи дейността на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
12. може да предлага на министъра образуване на дисциплинарни производства при
констатирани нарушения на трудовите или
служебните задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител
и Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
13. изготвя годишен доклад до министъра
за резултатите от дейността си;
14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(5) Организацията на дейността на Инспектората се определя в утвърдени от министъра
вътрешни правила.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност, осъществяват
проверки и преди вземането на решения за
поемане на задължения и извършване на разход. При осъществяването на предварителния
контрол финансовите контрольори изразяват
мнение за законосъобразност преди поемане
на задължения или за извършване на разходи.
(2) Финансовите контрольори са на пряко
подчинение на министъра.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
дейността по вътрешен одит в съответствие
с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор на:
1. всички структури, програми, дейности и
процеси в организацията, включително финансираните със средства от Европейския съюз;
2. организациите, чиито ръководители са
разпоредители с бюджет от по-ниска степен,
в които няма звено за вътрешен одит;
3. търговските дружества с над петдесет на
сто държавно участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е собственост
на тези дружества, в които няма звено за
вътрешен одит;
4. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон, в които няма звено за
вътрешен одит.
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(2) По инициатива на първостепенни я
разпоредител с бюджет, съответно на органа,
който упражнява правата на собственост в
капитала, звеното за вътрешен одит може
да извършва одитни ангажименти на всички
организации и юридически лица в неговата
система и когато в тях има звено за вътрешен одит.
(3) Директорът на дирекцията по ал. 1
докладва пряко на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява следните дейности:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута
на звеното за вътрешен одит и утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейността със законовите и подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
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10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки;
13. осъществява наблюдение и координация
при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит
при второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра и на звената в търговските
дружества и държавните предприятия към
министъра.
Раздел VI
Д и рек ц и я „ Набл юден ие, коорд и на ц и я и
контрол на дейността на Разплащателната
агенция“
Чл. 19. Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“ е на пряко подчинение на
министъра и осъществява следните функции:
1. подготвя процесите на акредитация и
сертификация на Разплащателната агенция;
упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите
за акредитация;
2. подпомага дейността на министъра по
наблюдение и контрол за съответствие на
дейност та на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация;
3. наблюдава изпълнението на ангажиментите на организациите, избрани да осъществяват акредитационните и сертификационните
одити на Разплащателната агенция;
4. подпомага дейност та на минист ъра
по контрол и мониторинг за адекватност и
ефективност на системите за управление и
контрол на средствата по ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
5. контролира, проверява и наблюдава
дейност та на Разплащателната агенция в
съответствие с приетите международни одиторски стандарти и вземайки предвид всички
приложими насоки, утвърдени от Европейската
комисия;
6. дава препоръки за отстраняване на
съществуващи слабости, закононарушения
и отклонения от установените критерии за
акредитация;
7. проверява Разплащателната агенция с цел
проследяване изпълнението на препоръките,
направени от външни и вътрешни организации;
8. координира дейността на структурните
звена на министерството по отношение на
дейността на Разплащателната агенция;
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9. контролира, проверява и наблюдава
функционирането на елементите на ИСАК;
10. осъществява координация между министъра в качеството му на компетентен орган
за акредитация на Разплащателната агенция,
Сертифициращия орган, Разплащателната
агенция и Европейската комисия, Сметната
палата на Република България и Европейската
сметна палата;
11. подпомага министъра в качеството
му на компетентен орган за акредитация на
Разплащателната агенция при изготвянето и
изпращането на всеки три години на доклад
до Европейската комисия за съответствието
на дейността на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация в съответствие с
чл. 2, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките,
правилата за проверките, обезпеченията и
прозрачността (ОВ, L 255 от 28 август 2014 г.);
12. предоставя ежегодно на Европейската
комисия докладите на Сертифициращия орган,
както и информация съгласно изискванията
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението
и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.).
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 20. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Финансово управление“;
4. дирекция „Инвестиции и управление на
собствеността“;
5. дирекция „Административно обслужване“;
6. дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“
7. дирекция „Обществени поръчки“;
8. дирекция „Сигурност“;
9. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 21. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. прилага подходящи политики и стратегии
за ефективно управление на човешките ресурси
с цел успешно изпълнение на стратегическите
цели на министерството;
2. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание
на длъжностите в министерството;
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3. организира процеса по назначаването на
служители, изготвя всички актове, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите, в съответствие с действащото
законодателство, води и съхранява трудовите
и служебните досиета на служителите;
4. организира и участва в провеждането на
конкурси за незаети длъжности по служебно
правоотношение и в подбора при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
5. оказва методическа помощ при разработването и изменението на длъжностните
характеристики и при оценяването на изпълнението на длъжността на служителите
в министерството;
6. издава и заверява служебни и трудови
книжки и удостоверения за служебен и трудов
стаж на служителите в министерството, както
и съгласува удостоверения за доходи, необходими пред различни кредитни институции;
7. изготвя годишните планове за обучение
на служителите от администрацията, координира организацията и обобщава информация
относно проведените обучения;
8. поддържа и актуализира съществуващите
бази данни и регистри, свързани с управлението на човешките ресурси;
9. въвежда информация от компетентността
на дирекцията в Административния регистър
към Министерския съвет;
10. организира и координира дейността
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд;
11. изготвя становища по проекти на актове, свързани с управлението на човешките
ресурси в държавната администрация;
12. координира организацията и обобщава
информация относно проведените обучения
на държавни служители в министерството;
13. методически подпомага дейността на
звената по управление на човешките ресурси
в системата на министерството.
Чл. 22. Дирекция „Правна“:
1. осигурява в правнонормативно отношение дейността на министерството, като оказва
правна помощ на министъра и на административните звена в структурата;
2. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът
или министерството, както и представителство
пред Комисията за защита на конкуренцията
и пред други административно решаващи
органи;
3. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересована страна е
министърът;
4. съгласува изготвените от компетентните
дирекции становища по проекти на международни договори;
5. съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове,
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издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
6. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
договорите, които се сключват от министъра,
както и на процедурите по Закона за обществените поръчки;
7. изразява становища при налагане на
принудителни административни мерки;
8. изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за държавния
служител, Кодекса на труда, Закона за достъп
до обществена информация (ЗДОИ) и други,
провеждани в министерството;
9. изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с
лицензионна или регистрационна дейност,
от отрасловата компетентност на министерството;
10. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
11. изразява становища относно правните
основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
12. ръководи методически дейността на
юрисконсултите и служителите със задължения в област та на нормотворчеството,
процесуалното представителство и изготвянето на правни становища и индивидуални
административни актове в останалите административни звена в министерството, както и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
13. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
министерството;
14. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове,
постъпили за съгласуване от министерства,
от други структури на изпълнителната власт
и от Народното събрание;
15. изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена на
министерството или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра проекти
на постановления, разпореждания, решения и
протоколни решения на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството;
16. отговаря за окончателното оформяне
на проектите по т. 5 преди внасянето им за
разглеждане от Министерския съвет;
17. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове на министерството и организира
внасянето им за разглеждане на заседания на
Министерския съвет;
18. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар на министерството относно
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провеждането на заседанията на Министерския съвет;
19. организира информирането на политическия кабинет и на служителите на министерството относно актове на Министерския
съвет, които засягат или са свързани с дейността на министерството;
20. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра.
Чл. 23. Дирекция „Финансово управление“:
1. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета на системата на
министерството;
2. разпределя и представя за утвърждаване
от министъра бюджета на министерството и
бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
3. предлага извършването на промени по
бюджета и отразява утвърдените промени по
бюджета на министерството и по бюджетите
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
4. участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки на министерството,
изготвя анализи за финансовото състояние
на системата на министерството;
5. заявява пред Министерството на финансите, разпределя в Системата за електронни
бюджетни разплащания лимита за разходите
между разпоредителите с бюджет в системата
на министерството и одобрява плащанията в
СЕБРА на неоторизираните разпоредители;
6. изготвя месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите,
на сметките за средства от Европейския
съюз и на сметките за чужди средства на
администрацията на министерството, както
и консолидираните отчети за системата на
министерството;
7. обобщава отчетите за изпълнение на
програмния и ориентиран към резултати
бюджет на структурите от системата на министерството;
8. изготвя анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета
на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра, и
участва при подготовката на становища до
ръководството по финансови въпроси и по
предложенията, свързани с приходната и
разходната част на бюджета;
9. анализира разходването на средствата за
персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;
10. съдейства при определяне размера на
такси и на цени за услуги, предоставяни от
министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
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11. дава становища и отговаря текущо на
писма и запитвания, свързани с бюджетния
процес;
12. съгласува финансовите обосновки към
проекти на нормативни актове и оказва помощ
при разработването им;
13. организира и осъществява счетоводната
дейност на министерството в съответствие
със Закона за счетоводството и действащата
нормативна уредба в бюджетната сфера;
14. изготвя периодичните оборотни ведомости и баланси на администрацията на
министерството, както и консолидираните
за системата на министерството;
15. съставя годишния финансов отчет на
администрацията на министерството, както
и консолидирания за системата на министерството;
16. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации на администрацията на министерството;
17. осигурява съхраняването и ползването
на счетоводния архив на администрацията
на министерството;
18. изготвя указания до второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра по
въпроси, свързани с бюджетния процес;
19. осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството по повод
на изпълняваните от дирекцията функции.
Чл. 24. Дирекция „Инвестиции и управление на собствеността“:
1. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството, и на имотите, апортирани в капитала на търговските
дружества с над петдесет на сто държавно
участие;
2. предлага и изразява становища за предприемане на разпоредителни действия по реда
на Закона за държавната собственост по отношение на недвижимите имоти и движимите
вещи – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра;
3. организира дейностите, свързани с издаване на актове за собственост на имотите – държавна собственост, предоставени за
управление на министерството;
4. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване
от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от
главния секретар план-схема;
5. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и дейностите по регистрация
на моторни превозни средства, застраховане,
поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
6. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
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7. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на
административната сграда на министерството,
на инвентара и техниката;
8. отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
9. изготвя инвестиционната програма на
министерството за проектиране, изграждане,
ремонт и реконструкция на обекти – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството;
10. съвместно с компетентните административни звена от министерството изготвя
разчетите и поименното разпределение на
капиталовите разходи, включително за второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, и организира утвърждаването им
по нормативно предвидения ред;
11. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и
анализи;
12. следи за упражняването на инвеститорски контрол върху обектите, включени в инвестиционната програма на министерството;
13. изпълнява дейности по Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет;
14. подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика в областта
на неговата компетентност;
15. подпомага министъра при организиране и осъществяване на подготвителните
действия и провеждането на процедури за
предоставяне на концесии по реда на Закона
за концесиите, Правилника за прилагане на
Закона за концесиите и/или на друг закон
за обекти, предоставени за управление на
министерството или на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра и/или
за услуги от обществен интерес, в областта
на неговата компетентност;
16. изготвя становища по проекти на актове, свързани с прилагането на Закона за
концесиите и Правилника за прилагане на
Закона за концесиите;
17. подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по
изпълнението на концесионните договори;
18. подготвя и представя в Националния
концесионен регистър данните за сключените
концесионни договори и документацията за
архивното досие на концесията;
19. следи за спазването на нормативните
актове при експлоатацията на обектите и/
или на услугите, предоставени чрез концесия, и осигурява поддръжката на собствеността и на недвижимите имоти – държавна
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собственост, предоставени за управление на
министерството;
20. извършва дейностите, свързани с организирането на отдиха на служителите в предоставените за управление на министерството
почивни бази, осъществява координация и
разпределение по повод предоставянето на
карти за почивка.
Чл. 25. Дирекция „Административно обслужване“:
1. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
2. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата
всички документи, създадени от дейността
на министерството;
3. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани
в деловодството и в учрежденския архив на
министерството;
4. извършва експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаването им в Централния
държавен архив;
5. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани в
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
6. организира и осигурява дейностите по
предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически
лица и изготвя периодични анализи, справки
и отчети за изпълнението им;
7. извършва вписване на данни в Административния регистър, Регистъра на услугите и
Системата за самооценка на административното обслужване в Информационната система
на държавната администрация;
8. осигурява техническото обслужване на
администрацията на министерството, като
предоставя ку риерски услуги и извършва
размножаване на документи за нуждите на
администрацията.
Чл. 26. Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“:
1. изготвя и провежда секторна стратегия за
електронното управление в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра в съответствие със Стратегията
за развитието на електронното управление в
Република България (2014 – 2020);
2. разработва програми за изпълнението на
секторната стратегия, включително ресурсното
осигуряване на мерките по нея;
3. координира дейностите по прилагането
на Закона за електронното управление (ЗЕУ)
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и при необхо-
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димост – във второстепенните разпоредители
с бюджет към министъра;
4. отговаря за изменението на нормативни
актове, регламентиращи предоставянето на
административни услуги, с цел съобразяването
им със ЗЕУ и с подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
5. отговаря за изпълнението на решенията
на Съвета по електронно управление към
Държавната агенция за електронно управление
в обхвата на структурите на министерството
и второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
6. отговаря за реинженеринга на процесите
по предоставяне на административни услуги
с цел преминаване към предоставянето им и
по електронен път;
7. отговаря за извършването на електронни
административни услуги;
8. отговаря за общосистемната интеграция
на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на
министерството;
9. отговаря за въвеждането и внедряването
на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство,
и за въвеждането на правила и технологии
за информационна сигурност и оперативна
съвместимост на документите и данните,
обменяни между администрациите;
10. отговаря за интеграцията на информационните системи на министерството с цел
унификация на данни и електронни услуги;
11. отговаря за интеграцията на информа ц ионни т е сис т ем и на м инис т ерс т во т о
към централните системи на електронното
правителство в съответствие с изискванията
на наредбите за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
12. осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;
13. у час т ва и съгласу ва дейнос т и т е в
министерството и при необходимост във
второстепенните разпоредители с бюджет
к ъм минист ъра по доставка на хард уер,
софтуер и системни решения в съответствие
с изискванията за оперативна съвместимост
и информационна сигурност;
14. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството,
системния софтуер и хардуера;
15. осигурява необходимите условия за
изпълнение на препоръките на Комисията за
защита на личните данни в съответствие със
Закона за защита на личните данни;
16. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот;
17. планира и контролира дейности за
ускорен преход от хартиен към безхартиен
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обмен на документи в обхвата на цялата организационна структура на министерството
и организира процеса по управление на удостоверенията за електронен подпис;
18. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа
на министерството и компютърната техника;
19. поддържа и актуализира вътрешна информационна система – интранет;
20. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването
на регистри, база данни и нови съвременни
технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и
въвеждането на нови софтуерни решения в
министерството и при необходимост – във
второстепенните разпоредители с бюджет към
министъра, в съответствие с изискванията
на ЗЕУ;
21. отговаря за изпълнението на политиките и инициативите, свързани с дефиниране
на структурата и съдържанието на данни за
публикуване в отворен формат в Портала за
отворени данни от списъка с приоритетни
набори от данни по ЗДОИ.
Чл. 27. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
2. обобщава общест вени те поръчк и и
изготвя график за провеждането им през
съответната година;
3. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените є от съответната
отговорна дирекция необходими технически
данни по предмета на поръчката и специфични
изисквания към кандидатите или участниците;
4. води регистър за провежданите процедури
за възлагане на обществени поръчки;
5. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
6. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
7. организира съхраняването на документацията по провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки до приключването им и предаването на документацията
в архива на министерството;
8. разработва и предлага за утвърждаване от
министъра вътрешни правила за организацията за провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки от министерството и
за контрола по изпълнението им;
9. води електронен Регистър за обществени
поръчки по ЗОП и Регистър на сключените
договори за възлагане на обществени поръчки
в министерството;
10. методически подпомага дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет
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към министъра във връзка с провеждане на
процедури по реда на ЗОП;
11. осъществява процесуално представителство по дела, свързани с проведени процедури
за възлагане на обществени поръчки по реда
на ЗОП;
12. изразява становища и извършва дейности по въпроси, свързани със законосъобразността на обществените поръчки.
Чл. 28. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. подпомага министъра по осигуряване
на готовността за работа в условия на кризи
от военен и невоенен характер и защита на
класифицираната информация;
2. разработва и при необходимост актуализира плана за привеждане от мирно във военно
положение, както и военновременния план и
организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време;
3. разработва плановете на министерството
за действия при бедствия, противодействие
на тероризма и за евакуация на служителите
и техниката на министерството от сградата – при пожар, земетресение, наводнение
и опасност от радиационно и химическо
заразяване, и участва в разработването на
проекти на нормативни актове за работа в
условия на бедствия;
4. контролира изготвянето и съгласува
плановете за защита на ст ратегическ ите
обекти, аварийните планове на обектите от
критичната инфраструктура и плановете на
структурите към министерството за действие
при бедствия, противодействие на тероризма и
за евакуация на служителите и техниката при
пожар, земетресение, наводнение и опасност
от радиационно и химическо заразяване;
5. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение, осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване и контролира
изпълнението на задачите по подготовката за
работа във военно време;
6. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за
отбраната на страната и управлението при
бедствия;
7. изготвя седмична, месечна и годишна
информация относно бедствия и аварии и
предизвиканите от тях поражения в аграрния
отрасъл и организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства
по отношение на ранното предупреждение и
оповестяване при бедствия;
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8. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията
на комуникационно-информационна система
за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
9. разработва ведомствения план и организира дейностите по изпълнение задълженията
на министерството, произтичащи от Националния план за оказване на поддръжка от
Република България като страна домакин на
сили на НАТО, както и други мероприятия,
в които министерството участва;
10. извършва дейности по проектиране,
разработване, внедряване и експлоатация на
автоматизираната система за управление при
извънредно положение, военно положение или
положение на война;
11. организира и контролира прилагането на изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) и на
международните договори във връзка със
защитата на класифицираната информация;
12. осъществява контрол относно определяне на нивото на класификацията, регистрацията, движението, съхраняването и опазването
от нерегламентиран достъп на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
13. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“, и води регистър
на проучените лица;
14. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ
и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията; осигурява
взаимодействие с органите по сигурността
на информацията;
15. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
16. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия;
17. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и
съхранява класифицираната и чуждестранната
класифицирана информация в съответствие с
изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни
актове и международни договори в тази област;
18. периодично извършва проверк и за
наличността и начина на съхраняване на
материа ли те, съд ържащи к ласифици рана
информация;
19. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурите и опазването
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от нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
20. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им самостоятелно или във
взаимодействие с дирекция „Информационно
и комуникационно обслужване“ за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения
за опазването от нерегламентиран достъп на
класифицираната информация и на информация от служебен характер;
21. подпомага дейността по защита на
личните данни;
22. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и организира, осигурява и контролира вътрешния ред, охранителния и пропускателния
режим по отношение на служителите, имащи
достъп, или на външни лица, получили достъп до сградата на министерството, пожарната безопасност, както и поддържането на
системите за видеонаблюдение в сградата на
министерството;
23. оказва методическо ръководство и контрол на структурите към министерството по
дейности от компетентността на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията е служител
по сигурността на информацията и е на пряко
подчинение на министъра.
Чл. 29. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
2. координира предоставянето на информацията в съответствие с конституционните
права на гражданите след вземане на решение
от компетентните и упълномощените лица
по ЗДОИ;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;
5. отговаря за координацията на взаимоотношени ята с браншовите организации,
функциониращи в областта на земеделието,
храните и горите;
6. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към министерството с
обществеността;
7. организира проучването и анализирането
на общественото мнение преди, по време на
и след провеждането на определена политика
на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за
дейността на министерството;
8. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
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9. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;
10. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската и
английската версия на официалната интернет
страница на министерството и публикува
информация;
11. изготвя и координира програмата на
министъра и на ръководството на министерството;
12. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
по повод уреждане на протоколни и делови
срещи с ръководството на министерството;
13. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра и на ръководството на министерството;
14. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;
15. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството,
на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на
едноличните търговски дружества с държавно
участие, в които правата на държавата като
собственик на капитала се упражняват от
министъра;
16. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и на ръководството
на министерството;
б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и в чужбина на
министъра и на ръководството на министерството;
г) работни и официални срещи на министъра и на ръководството на министерството;
17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари
и дискусии с участието на министъра и на
ръководството на министерството;
18. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
министерството.
Раздел VІІІ
Специализирана администрация
Чл. 30. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“ с две териториални звена: Център
за изпитване и сертифициране – Пловдив, и
Център за изпитване и сертифициране – Русе,
със статут на дирекции;
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2. дирек ци я „Поземлени отношени я и
комасация“;
3. дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“;
4. дирекция „Пазарни мерки и организации
на производители“;
5. дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“;
6. ди рек ц и я „А на лиз и ст ратег и ческо
планиране“;
7. дирекция „Държавни помощи и регулации“;
8. дирекция „Европейска координация и
международни отношения“;
9. дирекция „Развитие на селските райони“;
10. дирекция „Морско дело и рибарство“;
11. дирекция „Обща политика в областта
на рибарството“;
12. дирекция „Политики по агрохранителната верига“;
13. дирекция „Растениевъдство и биологично производство“;
14. дирекция „Животновъдство“;
15. дирекция „Хидромелиорации“.
Чл. 31. (1) Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;
2. координира и подпомага контрола на
министъра по отношение на цялостната дейност на областните дирекции „Земеделие“ и
на специализираните териториални администрации в системата на министерството;
3. участва в разработването на ежегодния
аграрен доклад;
4. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1
от Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП);
5. координира дейност та по Закона за
опазване на селскостопанското имущество;
6. участва в разработването на нормативни
актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;
7. в качеството си на орган за статистиката разработва, изготвя и разпространява
статистическа информация в областта на
земеделието;
8. провеж да периодични и еднократни
с тат ис т и ческ и изслед ва н и я, вк л ючен и в
Националната статистическа програма на
Република България;
9. подготвя и провежда изчерпателни и
извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи съгласно Регламент (ЕО)
№ 1166/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно изследванията на структурата
на земеделските стопанства и изследването
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на земеделските производствени методи и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на
Съвета (OB, L 321 от 1 декември 2008 г.);
10. организира и провежда обучения на
експертите от областните дирекции „Земеделие“ за изпълнение на статистическите
изследвания;
11. подготвя и изпраща в системата е-Damis
на Евростат данни от проведените годишни
и месечни изследвания, прогнозни данни, национални методологични доклади и доклади
за качеството в съответствие с изискванията
на действащото европейско законодателство;
12. поддържа и актуализира информационна
система за въвеждане, контрол, валидиране и
анализ на статистическа информация;
13. разработва и поддържа статистически
регистър на земеделските стопанства;
14. изчислява за целите на земеделската
статистика стандартната продукция от земеделски култури и категории селскостопански
животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на европейското законодателство относно установяване
типологията на земеделските стопанства;
15. изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по
методика на Евростат;
16. координира и оказва методическа помощ
при събирането на данни за статистически цели
от административните структури и службите
на министерството;
17. подготвя статистическа информация
по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната
политика в областта на земеделието и Общата
селскостопанска политика на Европейския
съюз;
18. осъществява взаимодействие и обмен
на статистическа информация с Националния
статистически институт и с други национални
и международни организации;
19. осигурява функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация
съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите
и икономическата дейност на земеделските
стопанства в Европейската общност (OB, L
328 от 15 декември 2009 г.) чрез поддържане
на извадка от стопанства, събиране, контролиране и обработване на информацията от
системата;
20. определя методологията за събиране
на оперативна информация в областта на
растениевъдството от областните дирекции
„Земеделие“;
21. в качеството си на орган за връзка с
Европейската комисия относно Системата за
земеделска счетоводна информация осигурява
и изпраща необходимите данни в Системата
RICA на ЕК в изисквания формат;
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22. координира и подпомага дейността на
Националния комитет за Системата за земеделска счетоводна информация;
23. координира дейността на областните
дирекции „Земеделие“ по приемането и контрола за достоверност на подадените декларации от обектите за съхранение на зърно
и зърнопроизводителите съгласно Закона за
прилагане на общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС);
24. организира и извършва дейностите по
одобряване на типа на техниката по Закона
за регистрация и контрол на земеделската и
горската техника (ЗРКЗГТ) и по одобряване
на типа на двигатели с вътрешно горене за
извънпътна техника по отношение на емисиите
на замърсители;
25. организира дейността по издаването,
изменението, отказа, отнемането и съхранението на ЕС сертификати за одобряване на
типа, сертификати за национално одобряване
на типа и сертификати за одобряване на типа
на техниката по ЗРКЗГТ;
26. организира и извършва дейностите по
осъществяването на надзора и контрола по
чл. 15, ал. 2 – 5 ЗРКЗГТ;
27. осъществява обмена на информация с
Европейската комисия и органите за типово
одобрение на държавите – членки на ЕС;
28. организира и извършва дейностите по
изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за
безопасност на техниката по ЗРКЗГТ;
29. организира дейността по регистрирането
на учебните форми за обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника
по ЗРКЗГТ;
30. организира дейността по издаването и
подмяната и води регистър на свидетелствата
за правоспособност за работа с техниката по
ЗРКЗГТ;
31. създава и поддържа информационна
база данни за регистрация, отчет и контрол на
техниката по ЗРКЗГТ и на лицата, придобили
правоспособност за работа с нея;
32. разработва образци на документи, методики и указания по ЗРКЗГТ.
(2) Териториалните звена Център за изпитване и сертифициране – Пловдив, и Център
за изпитване и сертифициране – Русе, осъществяват функции по:
1. удостоверяване на безопасността на
употребявана техника по ЗРКЗГТ;
2. изпитване, сертифициране и оценяване
на съответствието на нова техника по ЗРКЗГТ;
3. изпитване и проверки във връзка с одобряване на типа на нови колесни трактори;
4. изготвяне на текуща информация по
обмен с Европейската комисия и с органите
за одобряване на типа на държавите – членки
на ЕС;
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5. изготвяне на предложения за издаване,
изменение, отказ и отнемане на сертификати
за одобрение на типа;
6. поддържане на база данни с информация
за издадени, изменени, отказани, отнети и
признати сертификати за одобрение на типа.
Чл. 32. Дирекция „Поземлени отношения
и комасация“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията;
2. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
регламентиращи стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен фонд
(ДПФ), поземлената собственост, комасацията
и опазването на земеделските земи;
3. подпомага министъра при извършването
на контрол, координира и оказва методическа помощ по прилагането на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване
на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им;
4. подпомага министъра при разпореждане със застроени и прилежащи площи към
сгради и съоръжения по реда на Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
5. разглежда предложения за промяна на
предназначението на земеделските земи и
подготвя проекти на решения по тях, координира и контролира дейността на комисиите
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ;
6. изготвя наказателни постановления за
нарушение на разпоредбите на ЗОЗЗ и на
ППЗОЗЗ;
7. подготвя указания и инструкции, свързани с поземлената собственост и комасацията;
8. поддържа регистър на дейностите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи;
9. разглежда искания за финансиране на
разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на
продуктивните качества на земеделските земи
и рекултивация на нарушени терени;
10. подпомага министъра при определянето
и приемането на площи за рекултивация на
нарушени терени;
11. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика и упражняването на
контрол върху стопанисването и управлението
на земите от ДПФ;
12. поддържа регистър на земите от ДПФ;
13. подпомага министъра при управлението
и разпореждането със земи от ДПФ по реда
на ЗСПЗЗ и на Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ППЗСПЗЗ);
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14. подпомага министъра при продажбата
прилежащи и застроени площи към сграи съоръжения на организациите по § 12
преходните и заключителните разпоредби
ЗСПЗЗ;
15. подготвя предложения до министъра
по искания за обезщетения със земи от ДПФ;
16. подготвя методически указания и инструкции, свързани с поддържането на регистрите и картата на възстановената собственост;
17. координира и контролира предаването
на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър по реда
на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за кадастъра и имотния
регистър;
18. създава и поддържа специализирани
карти за земеделските земи и изготвя годишен
баланс на земеделските земи;
19. поддържа база данни и архив на КВС и
регистрите към нея в цифров вид на централно ниво, предоставя цифрова информация и
услуги от КВС за територията на страната;
20. изг о т вя с та новища и о т г овори на
предложения и жалби по въпроси, свързани
с поземлената собственост, комасацията, опазването на земеделските земи, управлението и
ползването на земите от ДПФ и поддържането
на КВС и регистрите.
Чл. 33. Дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“:
1. подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия
съгласно Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от
2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от
2011 г. и бр. 49 от 2013 г.), и Правилника за
устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“, приет с Постановление
№ 228 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 78 от 2004 г.);
2. анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание или упражнява правата
на едноличния собственик на капитала, и
прави предложения до министъра във връзка
с тяхното преструктуриране, приватизация,
ликвидация или несъстоятелност;
3. анализира ползването и текущото състояние на недвижимите имоти – собственост на
търговските дружества с над петдесет на сто
държавно участие в капитала и на Държавно
предприятие „Кабиюк“;
на
ди
от
на
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4. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление и
контрол на Държавно предприятие „Кабиюк“
и едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи и информира министъра за резултатите
от проверките;
5. организира работата по получаване, съхраняване и ползване на годишните счетоводни
отчети на Държавно предприятие „Кабиюк“,
на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 от
Закона за Селскостопанската академия и на
търговските дружества, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
6. изготвя предложени я до минист ъра
във връзка с искания за съвместна дейност,
ползване на банкови кредити и извършване
на разпоредителни дейности от търговските
дружества с държавно участие;
7. координира планирането и провеждането на възлаганите обществени поръчки
от Държавно предприятие „Кабиюк“ и от
търговските дружества;
8. осъществява контакти и координация с
Агенцията за държавна финансова инспекция
във връзка с постъпващите в дирекцията
доклади за извършени финансови инспекции
и изготвя предложения за санкциониране
на органите на управление на едноличните
търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик
на капитала, и в търговските дружества с
мажоритарно държавно участие в капитала;
9. предприема необходимите действия за
обезщетяване на собствениците по реда на
Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти и по отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол;
10. подпомага контрола върху дейността
на кооперациите, създадени по Схемата на
земеделски капиталов фонд;
11. подпомага министъра при определяне на
държавната политика в областта на горското
и ловното стопанство;
12. разработва и актуализира Националната стратегия за развитие на горския сектор;
13. подпомага министъра при координацията и мониторинга на изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския
сектор и на Стратегическия план за развитие
на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи,
свързани с държавната политика в областта
на горското стопанство и ловното стопанство;
14. подпомага министъра при:
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а) упражняване на правата му като орган
на управление на държавните предприятия
по Закона за горите;
б) упражняване на правата на собственост
на държавата в държавните предприятия по
Закона за горите;
в) упражняване на контрол върху дейността
на държавните предприятия;
г) вземане на решения за разпореждане с
имоти, които не са горски територии, собственост на държавните предприятия или
предоставени им за управление, както и при
съгласуване на искания за отдаването им
под наем;
д) вземане на решение за отдаване под наем
или под аренда на горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на
държавните предприятия по Закона за горите;
е) упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване
на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона
за лова и опазване на дивеча на територията
на държавните ловни стопанства, както и
при провеждане на конкурси за предоставяне
на стопанисването и ползването на дивеча в
дивечовъдните участъци;
ж) осъществяване на контрол по изпълнение на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона
за горите – за горските територии, държавна
собственост, както и при изготвяне на указания по прилагането є;
з) упражняване на правомощията му по Закона за горите и Закона за лова и опазване на
дивеча, свързани с държавните предприятия;
15. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия,
свързана с цялостната им дейност;
16. подпомага участието на държавните
предприятия по Закона за горите във връзка
с изпълнението на европейски проекти, стратегии, планове за действие и др., свързани с
тяхната дейност;
17. координира и осъществява контакти
със заинтересуваните страни във връзка с
функциите на дирекцията и дейностите на
държавните предприятия по Закона за горите;
18. участва в разработването и съгласува
проекти на нормативни актове в областта на
горското и ловното стопанство;
19. участва в приемането на резултатите
от инвентаризацията на горските територии,
както и на горскостопанските планове за
горските територии – държавна собственост;
20. организира създаването, координира и
подпомага работата на Националния съвет
по горите;
21. поддържа регист ър на браншовите
организации и на националните браншови
организации в горския сектор съгласно чл. 224,
ал. 1 от Закона за горите.
Чл. 34. Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“:
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1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
Общата селскостопанска политика (ОСП) на
Европейския съюз в областта на пазарните
мерки и организациите на производители;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
оценки на прилагането и други програмни
документи в областта на пазарните мерки и
организациите на производители;
3. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани
с прилагането на пазарни мерки и организациите на производители;
4. изготвя и съгласува схемите и мерките
за пазарна подкрепа на земеделските производители;
5. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за пазарна
подкрепа на земеделските производители в
съответствие с правилата на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието;
6. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателната
агенция при прилагане на пазарните мерки
и на политиката за създаване на организации
на производители;
7. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия,
Съвета на ЕС и Европейския парламент във
връзка с политиката по прилагане на ОСП в
областта на пазарните мерки и организациите
на производители;
8. организира и подпомага дейността по
признаване на организации на производители,
асоциации на организации на производители
и междубраншови организации;
9. упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на
критериите за признаване и поддържа бази
данни за тях;
10. подпомага министъра при прилагане на
политиката на ЕС за регулиране веригата на
доставките, борбата с нелоялните търговски
практики и въвеждането на системи за договаряне в определени сектори на земеделието;
11. изпълнява функциите на национален
компетентен орган за избор на оценяващи
организации и прилагащи организации и
за провеждане на групи за наблюдение на
обик новени те п ромоц иона лни п рог рами,
както и за осъществяване на координация
между ЕК и предлагащите организации в
съответствие с изискванията на европейското
законодателство;
12. подпомага министъра при провеждане
на политиката, свързана с пазара на зърно;
13. обобщава и анализира информацията и изготвя справки за наличното зърно в
страната, както и прегледи на състоянието
и тенденциите на зърнения пазар в страната
и в ЕС;
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14. отговаря за ежемесечното изпращане
на информация към Европейската комисия за
наличните запаси по видове зърнени култури
за включването им в Общата система за обмен на данни (AMIS – FAO) и за ежегодното
обобщаване и изпращане на Европейската
комисия на информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от
26 септември 2003 г. относно декларациите
за реколтите и запасите от ориз (OB, L 243
от 27 септември 2003 г.);
15. осъществява методическо ръководство
на областните дирекции „Земеделие“ по приемането и контрола за достоверност на подадените декларации от обектите за съхранение
на зърно и зърнопроизводителите съгласно
ЗПООПЗПЕС;
16. подпомага министъра при провеждането на политиката за развитие на аграрната
търговия на Република България по основни
партньори и групи стоки;
17. поддържа и осигурява публичен достъп
до актуална информация относно условията
за износ на селскостопански и хранителни
продукти по страни – потенциални търговски
партньори на Република България, мита, ветеринарни изисквания, правила за произход и
други, включително договарянето на образци
на сертификати със съответните компетентни
органи, с изключение на фитосанитарните
сертификати за износ и за реекспорт на растения и растителни продукти;
18. осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с
бюджет към министъра, извършващи дейности
и услуги, пряко свързани с вноса, износа и
вътреобщностната търговия със земеделски и
хранителни продукти, и поддържа контакти
със заинтересованите браншови организации;
19. идентифицира възможности за увеличаване на българския износ на селскостопански
и хранителни стоки въз основа на анализ на
търсенето на световните пазари и експортните
предимства на продуктите, произвеждани в
страната;
20. чрез Министерството на икономиката
си взаимодейства с търговско-икономическите съветници, командировани в службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република България, с оглед на делегираните им
правомощия и компетентности;
21. участва в изпълнението на задълженията на Република България и на Европейския
съюз в Световната търговска организация
(СТО), свързани с договореностите по селското
стопанство, и участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация
на търговията със селскостопански стоки
между Европейския съюз и трети страни във
връзка със съществуващи или сключване на
нови споразумения;
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22. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговските
механизми на ОСП и на режима на стоките
извън Анекс 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 35. Дирекция „Директни плащания и
идентификация на земеделски парцели“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП в областта на директните плащания и
системата за кръстосаното съответствие;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното
подпомагане на земеделските производители;
3. изготвя и съгласува схемите и мерките
за директно подпомагане на земеделските
производители съгласно законодателството
на ЕС;
4. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно
подпомагане на земеделските производители
в съответствие с правилата на ЕФГЗ;
5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани
с предоставянето на директни плащания и с
прилагането на системата на кръстосаното
съответствие;
6. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите
за директно подпомагане на земеделските
производители, както и на системата на
кръстосаното съответствие;
7. оказва методическа помощ на дирекциите
в министерството при прилагане на схемите
и мерките за директно подпомагане;
8. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката на
директното подпомагане на земеделските
производители и нейното прилагане;
9. участва в работни групи и комитети
към Европейската комисия и Съвета на ЕС
в областта на директното подпомагане на
земеделските производители;
10. разработва и съгласува ръководства и
методики за прилагане на схемите за директни плащания и системата на кръстосаното
съответствие;
11. създава и поддържа в актуално състояние
Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) и специализираните бази
данни и регистри, свързани с нея, по начин,
съобразен с целите на различните схеми и
мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация
на площи и осигуряващи безпроблемното
функциониране и развитие на ИСАК;
12. извършва ежегодно качествен контрол
на СИЗП и докладва резултатите от него
съгласно изискванията и методиките на Генерална дирекция „Обединен изследователски
център“ при ЕК;
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13. организира, координира и контролира
дейностите по актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК);
14. дешифрира обновената ЦОФК, анализира необходимостта от актуализация и корекция в съществуващите физически блокове и
извършва тези промени чрез дигитализация;
15. извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други
нужди на земеделието;
16. контролира извършването на теренни
проверки и коректността на протоколите от
теренни проверки; обучава служителите от
общинските служби за провеждането им;
17. отразява констатациите от теренни
проверки на физически блокове – промени в
граници, формиране на нови или обединяване на съществуващи, изключване на трайно
неподходящи за подпомагане площи, промяна
в начина на трайно ползване и други характеристики на физически блокове;
18. извършва анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на
схеми и мерки за плащане на площ;
19. обучава служители от общинските служби по земеделие и от областните дирекции
„Земеделие“ за работа със СИЗП;
20. оказва методическа помощ на общинските служби по земеделие и на областните
дирекции „Земеделие“ във връзка с планирането и извършването на дейностите, свързани
със СИЗП;
21. предоставя данни и изготвя анализи при
извършване на одитни мисии от Европейската
комисия, свързани с плащането на площ, и
участва в такива мисии;
22. поддържа информационна система
за регистъра на земеделските стопани на
централно ниво, координира и контролира
поддържането є на областно ниво, предоставя
информация от нея и подготвя методически
указания по прилагане на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г.,
бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение
№ 2312 на Върховния административен съд
от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23
от 2012 г.);
23. обработва постъпващата оперативна
информация в областта на растениевъдството от областните дирекции „Земеделие“ и
изготвя бюлетин.
Чл. 36. Дирекция „Анализ и стратегическо
планиране“:
1. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството,
въз основа на които разработва анализи и
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стратегически документи в областта на земеделието;
2. анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите
в неговото развитие;
3. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на
земеделието с цел улесняване вземането на
оперативни решения и оценка на рисковете;
4. идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране
в земеделието, предвижда тенденции за развитие с оглед на интегрирането им в конкретен
стратегически документ;
5. координира дейности за постигане на
съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния
сектор, приоритети, цели и мерки за тяхното
осъществяване;
6. осъществява мониторинг на изпълнението на заложени приоритети, цели и мерки,
засягащи аграрния отрасъл, в национални
стратегии, програми и планове;
7. подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор,
обхващаща националните приоритети и цели
в аспекта на прилагане на ОСП на Европейския съюз и инструментите є за финансово
въздействие;
8. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството
и с други стратегически документи;
9. изготвя ежегодния доклад за дейността
на министерството;
10. разработва и разпространява сит уационно-перспективни анализи за основни
селскостопански продукти с цел подпомагане
при вземането на решения от стопанските
субекти в аграрния сектор;
11. разработва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен
доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
12. осъществява наблюдение и анализ на
развитието на местния и на международните
пазари на земеделски продукти и предоставя
информация на земеделските производители;
13. извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската
продукция;
14. осъществява наблюдение на движението
на цените на основни хранителни продукти
по веригата на предлагане;
15. докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина,
определени в правото на Европейския съюз;
16. анализира аграрната търговия на Република България по основни партньори и
групи стоки;
17. поддържа база данни за търговията на
Република България със селскостопански
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продукти в рамките на Европейския съюз и
с трети страни;
18. осъществява мониторинг на търговските потоци на земеделска продукция на
международните пазари и изготвя анализи
за двустранната и многостранната търговия
с аграрни стоки.
Чл. 37. Дирекция „Държавни помощи и
регулации“:
1. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на политиката за национално
подпомагане в земеделието, рибарството и
горското стопанство в съответствие със законодателството на ЕС за държавните помощи
и във връзка с правомощията му по Закона
за държавните помощи;
2. участва в разработването и съгласува
проекти на нормативни актове от компетентността на държавните помощи и регулации;
3. изготвя предложения за национално
подпомагане чрез прилагане на минимални
помощи „de minimis“ в земеделието и рибарството;
4. осъществява взаимодействие, наблюдение
и подпомага министъра при осъществяване
на контрол при прилагането на схемите за
държавни помощи от Държавен фонд „Земеделие“, както и координация между министерството и други администратори на държавни
помощи, имащи отношение към земеделието,
рибарството и горското стопанство;
5. участва в Комитета за координация на
„Водено от общностите местно развитие“
(ВОМР) по чл. 12 от Постановление № 161
от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на
програмите и местните инициативни групи,
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г. (ПМС № 161 от 2016 г.);
6. изготвя стратегии, планове за действие,
анализ и оценка на прилагането на държавните
помощи с оглед на повишаване конкурентоспособността в земеделието, рибарството и
горското стопанство;
7. осъществява взаимодействие със съответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката за
национално подпомагане чрез държавни помощи в земеделието, рибарството и горското
стопанство;
8. изготвя становища за съвместимостта
със законодателството на ЕС в областта на
държавните помощи в случаи на предоставяне
на публични средства в областта на земеделието, рибарството и горското стопанство;
9. администрира системата на лицензиране
на вноса на земеделски продукти от трети
страни, обхванати от Общата организация
на пазарите на земеделски продукти, в съответствие с европейското законодателство и
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Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
10. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на Политиката за предотвратяване и управление на рисковете и кризите
в земеделието;
11. осъществява взаимодействие и наблюдение при прилагането на Политиката за
предотвратяване и управление на рисковете и
кризите в земеделието, която се извършва от
другите отговорни институции в системата на
министерството и от браншовите организации;
12. извършва преглед на съществуващите
административни режими в системата на министерството в съответствие с разпоредбите
на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност;
13. координира дейностите по оптимизиране
на процедурите за прилагане на регулаторните режими в сътрудничество с бизнеса и с
неправителствените организации с оглед на
създаване на оптимална бизнес среда;
14. прави предложения за облекчаване на
регулаторните режими и за намаляване на
административната тежест за бизнеса в областта на земеделието, рибарството, храните
и горското стопанство;
15. извършва преценка на представени
проекти на актове за размера на административните такси и изготвя становища и
предложения за коригирането им съобразно
разпоредбите на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и
Закона за държавните такси.
Чл. 38. Дирекция „Европейска координация
и международни отношения“:
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество
в областта на земеделието, храните, горите
и рибарството, както и при участието му в
работата на международни организации в
тези области;
2. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието
като държава членка – подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението
на плана за действие за съответната година
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
4. координира и ръководи работата на Работна група 7 „Земеделие“ и Работна група 8
„Рибарство“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация
по въпросите на Европейския съюз;
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5. подпомага министъра при неговото участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
и координира изготвянето и съгласуването на
позицията за заседанията;
6. отговаря за участието на Република
България в Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство, в Комитета на постоянните представители и в Специалния комитет по селско
стопанство, като координира изготвянето на
позициите и указанията за заседанията и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
7. координира участието на българските
експерти в заседанията на работните групи
към Съвета и на комитетите и работните
групи към Европейската комисия в областта
на земеделието и рибарството;
8. поддържа база данни за проведените
заседания, съдържащи позиции, указания,
становища и отчетни доклади на участниците
в заседанията на институциите на ЕС, и въвежда одобрените от Съвета по европейските
въпроси позиции по съответните досиета в
областта на земеделието и рибарството в
компютърната информационна система на
Министерския съвет;
9. отговаря за подготовката на Българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
в областта на земеделието и рибарството;
10. изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г.
за организацията и координацията на обмена
на информация за технически регламенти
и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара на друга държава членка
(обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91
от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г.
и бр. 52 от 2011 г.), като контактна точка за
системата на Министерството на земеделието,
храните и горите по Директива (ЕС) 2015/1535
на Европейския парламент и на Съвета от 9
септември 2015 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила относно
услугите на информационното общество, и
отговаря за нотификацията пред Министерството на икономиката;
11. изготвя правни становища за съответствието на проектите на нормативни актове
с правото на ЕС и прилагането му в областта
на земеделието и рибарството;
12. изготвя отговори и позиции в рамките
на процедурите за нарушение по чл. 258, 259
и 260 от Договора за функционирането на ЕС;
13. участва в изготвянето или съгласуването
на позиции по преюдициални запитвания по
чл. 267 от Договора за функционирането на ЕС;
14. изпълнява функцията на Национален
администратор на Информационната система
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за управление и наблюдение на селскостопанските пазари;
15. отговаря за подготовката на двустранни
и многостранни международни документи в
областта на земеделието, храните, горите и
рибарството;
16. отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и
многостранните международни документи;
17. отговаря за цялостната подготовка на
международните срещи в страната и в чужбина на министъра, заместник-министрите,
началника на политическия кабинет и на
главния секретар;
18. организира и участва в работата на
смесени комисии за търговско, икономическо
и научно-техническо сътрудничество и на
смесени работни групи;
19. осъществява официалната международна кореспонденция на ръководството на
министерството;
20. подгот вя и у част ва в работата на
международни организации в областта на
земеделието, храните, горите и рибарството;
21. координира подготовката и участва в
провеждането на международни конференции, семинари, кръгли маси и други, както
и на международни панаири и изложения на
селскостопански и хранителни стоки;
22. ежемесечно събира, синтезира и изпраща
на Министерството на външните работи и на
Министерския съвет актуална информация
за международните мероприятия в системата
на МЗХГ;
23. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори.
Чл. 39. (1) Дирекция „Развитие на селските
райони“ е управляващ орган на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Управляващият орган отговаря за програмирането,
управлението и изпълнението на програмата по
ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:
1. разработва ПРСР 2014 – 2020 г. и осъществява преговорния процес със службите на
ЕК във връзка с одобрението и измененията
на програмата;
2. разработва националното законодателство за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. разработва политиките от Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. в
частта „Земеделие и селски райони“ в синхрон
с Европейските структурни и инвестиционни
фондове и други инструменти и инициативи
на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;
4. гарантира, че изборът на дейности за
финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г. съответства на приложимите критерии за подпо-
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магане на програмата съгласно действащото
законодателство;
5. организира и осъществява договорирането на мерките „Трансфер на знания и
действия по осведомяване“, „Консултантски
услуги, управление на стопанството и услуги
по заместване в стопанството“, „Сътрудничество“, „Водено от общностите местно развитие/Лидер“ за подмерки 19.1, 19.3 и 19.4 и
„Техническа помощ“;
6. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
функции;
7. прилага корективни мерки и действия
в съответствие с констатирани от външни и
вътрешни контролни органи пропуски, слабости и нередности в нормативната уредба за
прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.;
8. организира и участва в Комитета за
координация на ВОМР по чл. 12 от ПМС
№ 161 от 2016 г.;
9. гарантира, че проектите на тематичната
подпрограма се определят отделно за целите
на мониторинг и оценка съгласно чл. 67 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета (ОВ, L 346 от 20 декември 2013 г.);
10. програмира подходящи мерки и схеми
за борба с климатичните промени, за опазване на почвите, биоразнообразието и водните
ресурси, чрез които да осигури изпълнението
на ангажиментите, свързани с околната среда
и климата, произтичащи от приложимото
европейско законодателство за Европейските
структурни и инвестиционни фондове;
11. контролира създаването от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
и функционирането на подходяща електронна
система за събиране и обработка на информация за мониторинг на ПРСР 2014 – 2020 г.,
която да следи всички показатели от Индикаторния план на ПРСР 2014 – 2020 г. и
всички индикатори за мониторинг, съгласно
Указанията за мониторинг на Европейската
комисия;
12. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото
развитие на отделните сектори в национален/
регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;
13. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г., са информирани
за задълженията си, произтичащи от предоставянето на помощта, поддържат отделна
счетоводна система, свързана с програмата, и
са наясно с изискванията за предоставянето на
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данни на управляващия орган и записването
на всички продукти и резултати;
14. изготвя и отговаря за изпълнението
на Плана за оценка във връзка с чл. 56 на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20 декември 2013 г.) и гарантира, че
оценките на ПРСР 2014 – 2020 г. във връзка
с чл. 55 и 57 на Регламент (EC) № 1303/2013
са изготвени в необходимите срокове и са в
съответствие със системата за мониторинг
и оценка;
15. осигурява необходимата на Разплащателната агенция информация за обезпечаване на ефективното изпълнение на ПРСР
2014 – 2020 г. относно мерките и дейностите,
прилагани от управляващия орган;
16. координира работата на Комитета по
наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., организира
и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи
за работата му, в т.ч. на постоянните работни
групи/подкомитети към него;
17. осигурява изпълнението на Комуникационен план, включващ популяризиране
и информация относно ПРСР 2014 – 2020 г.,
информационни дейности за запознаване с
възможностите, предоставяни от програмата
и правилата за получаване на финансиране,
насочени към потенциалните бенефициенти,
партньорските и заинтересованите организации и широката общественост;
18. изготвя годишните доклади за напредъка
по прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г. и след
одобряването им от Комитета по наблюдение
ги предоставя на Европейската комисия;
19. организира и конт ролира работата
на Националната селска мрежа за периода
2014 – 2020 г.;
20. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.,
произтичащи от приложимото право на ЕС
и от националното законодателство, като:
а) организира и координира работата по
изготвянето на прог рамни док у мен т и за
развитие на земеделието и селските райони;
б) осъществява координация с програмите,
финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на Европейския съюз през
периода 2014 – 2020 г.;
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21. разработва политики за управление на
средствата от ЕЗФРСР за периода 2021 – 2027 г.;
22. разработва и контролира финансови
инструменти, които се изпълняват със средства от ЕЗФРСР.
(2) Дирекцията по ал. 1 организира и координира и другите дейности на министерството
по управление на средства от ЕЗФРСР, включително по наблюдението, оценката, отчета
и публичността на ПРСР 2007 – 2013 г. до
нейното приключване.
Чл. 40. Дирекция „Морско дело и рибарство“ изпълнява функциите на Управляващ
орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР). Управляващият орган е отговорен за управлението и
изпълнението на програмата по прозрачен,
ефективен и коректен начин в съответствие
с приложимото европейско и национално
законодателство, в т. ч.:
1. организира, координира и участва в
изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на ПМДР
2014 – 2020 г.;
2. дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по ПМДР;
3. осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПМДР, в
т. ч. проверки на място;
4. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПМДР, са информирани за задълженията си, произтичащи от предоставянето
на помощта;
5. при необходимост организира, координира и участва в процеса по изменение на
ПМДР;
6. контролира изпълнението на делегираните на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, функции по програмата;
7. изпълнява функциите на секретариат,
координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на ПМДР, организира и
участва в провеждането на неговите заседания и обобщава нужните данни и анализи за
работата му, в т.ч. на постоянните работни
групи към него;
8. участва в Комитета за координация на
ВОМР по чл. 12 от Постановление № 161 на
Министерския съвет от 2016 г.;
9. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
10. изготвя годишните доклади, свързани
с изпълнението на програмата;
11. организира и координира работата по
изготвянето на програмни документи в областта на морското дело и рибарството;
12. въвежда и актуализира информация в
Информационните системи за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
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фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН 2020);
13. въвеж да, преглеж да и акт уализира
данните по изпълнението на програмата в
Компютризираната информационна система
за обмен на данни на Европейската комисия – SFC 2014;
14. осъществява координация с програмите,
финансирани от Европейските фондове;
15. регистрира, отчита и докладва установените случаи на нередности по ПМДР;
16. осигурява провеждането на междинна
и последваща оценка на ПМДР съгласно
чл. 54 – 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
17. изпълнява и други функции, присъщи
на управляващ орган, в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.
Чл. 41. Дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ осъществява дейности по
прилагането на Общата политика в областта
на рибарството, като:
1. подпомага министъра при разработване,
координиране и провеждане на държавната
политика в областта на рибарството, прилагане на Общата политика в областта на
рибарството и определяне на националните
приоритети в тази област;
2. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
свързани с прилагането на Общата политика в
областта на рибарството и държавната политика в областта на рибарството, в съответствие
със законодателството на Европейския съюз;
3. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове,
свързани с управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на
Република България;
4. участва в разработването на стратегии,
програми и проекти за развитие на рибарството
и опазване на рибните ресурси;
5. организира дейността на Консултативния
съвет по рибарство към министъра;
6. подпомага министъра при осъществяване
на мониторинг върху дейността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
с цел гарантиране на изпълнението на изискванията на европейското законодателство
и прилагане на националната (държавната)
политика в областта на рибарството;
7. контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади
относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и
изпълнението на националната програма за
събиране на данни съгласно изискванията на
европейското законодателство;
8. участва в разработването на схемите
за национално подпомагане в областта на
рибарството в съответствие с европейското
законодателство за държавните помощи;
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9. подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на
Република България съгласно регламентите
на Съвета за определяне на възможностите за
риболов на определени рибни запаси и групи
рибни запаси, приложими в Черно море;
10. координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда
и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото
развитие на рибните ресурси;
11. участва в работата на междуведомствена Работна група № 8 „Рибарство“ по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз;
12. участва в дейността на работните групи
по вътрешна и външна политика в рибарството
към Съвета на ЕС и в изготвянето на позиции и указания за заседанията на Съвета и
подготвителните му органи по въпросите от
компетентността на дирекцията.
Чл. 42. Дирекция „Политики по агрохранителната верига“:
1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите,
здравеопазването на животните, здравето на
растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по безопасност
на хранителната верига;
2. подпомага министъра при изпълнение на
функциите на национален компетентен орган
по схемите за качество съгласно европейското
законодателство за земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и
с традиционно специфичен характер;
3. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хранителната
индустрия в обхвата на компетенциите на
министерството;
4. изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, свързани
с качеството и безопасността на храните и
фуражите, здравеопазването на животните,
здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния контрол по
безопасност на хранителната верига;
5. подпомага методически структурите
на министерството, имащи отношение към
агрохранителната верига;
6. координира дейността на министерството с Министерството на здравеопазването, с
други ведомства и с браншовите организации
по отношение на качеството и безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването на
животните, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал и граничния
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контрол по безопасност на хранителната
верига;
7. изготвя анализи на технологиите на
производство на храни и осъществява наблюдение при развитието на новите технологии
в хранителната промишленост;
8. изготвя планове за действие в сектора
на хранителната промишленост в случаи на
затруднен достъп до пазара;
9. анализира законодателството на държавите – членки на ЕС, в областта на агрохранителната верига;
10. подпомага министъра в диалога с представители на бизнеса от хранителния сектор
по отношение на агрохранителната верига;
11. организира и участва в работата на
Националния консултативен съвет за по-добро
функциониране на веригата на предлагане на
храни към министъра;
12. обмен я информаци я с Цен т ъра за
оценка на риска по хранителната верига по
отношение на рисковете, свързани с агрохранителната верига;
13. участва в осъществяване на съвместна
дейност с Европейския орган по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
международни организации по безопасност на
храните и фуражите, здравеопазване на животните, здраве на растенията и растителния
репродуктивен материал и граничен контрол
по безопасност на хранителната верига;
14. участва в работата на работните групи
към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско
стопанство и рибарство“ и към Европейската
комисия по въпросите от компетентността
на дирекцията;
15. участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи,
Кодекс Алиментариус и на работните групи
към него;
16. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите от компетентността
на дирекцията;
17. участва в междуведомствените работни
групи съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация
по въпросите на Европейския съюз, попадащи
в компетенциите на дирекцията;
18. координира предоставянето на информация и изготвя единен многогодишен
национален план за контрол в изпълнение
на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка на
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за
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опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните (OB, L 165 от 30
април 2004 г.), и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален
план за контрол;
19. осъществява функции на национална
контактна точка по Кодекс Алиментариус
и координира ефективното функциониране
на дейностите по Кодекс Алиментариус в
България;
20. изпълнява функциите на национално
звено за контакт (НЗК) в Република България по системите: Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (Rapid Alert
System for Food and Feed/R ASFF), Система
за административна помощ и сътрудничество (Administrative Assistance and Cooperation
System/А АС), Система за измами с храни
(Food Fraud Network/FFN), Интегрираната
компютризирана ветеринарна система, наречена TR ACES (Trade Control and Expert
System), Система за управление на заявленията
за продуктите за растителна защита (Plant
Protection Products Application Management
System/PPPAMS), на Европейската комисия,
Международна мрежа на органите за безопасност на храните (International Food Safety
Authorities Network/INFOSAN) и поддържа
тяхното функциониране;
21. провежда обучения на експертите от
звената за контакт по Системата за бързо
предупреждение за храни и фуражи;
22. подпомага министъра при издаване на
удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по
национални стандарти (БДС);
23. води публичен регистър на издадените
от министъра удостоверения за съответствие
с качествените характеристики на млечните
продукти по БДС;
24. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара
като продукти или съставка на продукти и
участва в Комисията по генетично модифицирани организми;
25. води публичен електронен регистър на
издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани
организми;
26. участва в извършването на проверки за
прилагане на законодателството по агрохранителната верига, по жалби върху дейността на
Българската агенция по безопасност на храните по въпросите на качеството и безопасността
на храните и фуражите, здравеопазването на
животните, здраве на растенията, растителния
репродуктивен материал и граничен контрол;
27. обменя информация с Българската
агенция по безопасност на храните относно
контрола на качеството на пресни плодове
и зеленчуци;

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

28. извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската
агенция по безопасност на храните, попадащ
в компетенциите на дирекцията;
29. извършва одит на звеното за контакт
по Системата за бързо предупреждение за
храни и фуражи в Българската агенция по
безопасност на храните.
Чл. 43. Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“:
1. подпомага минист ъра при осъществяването и изпълнението на националната
политика и политиката на Европейския съюз
в областта на растениевъдството и биологичното производство;
2. участва в разработването на национални
стратегии, проекти и програми за развитие
на растениевъдството и биологичното производство в Република България;
3. изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, както и в
работни групи и комитети към Европейската
комисия и Съвета в областта на растениевъдството и биологичното производство;
4. изпълнява функциите на компетентно
звено при провеждане на политиката на Европейския съюз и на националната политика
в областта на биологичното производство,
както и на надзора и контрола;
5. координира провеждането на наблюдения
на земеделските култури за установяване на
моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад-анализ
за резултатите;
6. подпомага дейността на министъра при
управление на дейността на риска и кризите,
насочени към противодействие и компенсиране на щети при неблагоприятни климатични
събития, които могат да бъдат приравнени на
природни бедствия;
7. администрира дейностите по прилагане
на Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за
компенсиране на щетите по земеделските
култури, причинени от неблагоприятни климатични събития;
8. участва в състава на специализирани
съвети и комисии по въпросите на растениевъдството и биологичното производство;
9. организира и участва в дейността на
Консултативния съвет по зърното, Консултативния съвет по тютюна и Консултативния
съвет по овощарство и зеленчукопроизводство
към министъра;
10. участва в заседания на управителните
комитети в секторите – влакнодайни култури,
хмел, тютюн към Европейската комисия, и в
работни групи към Съвета на ЕС;
11. организира и участва в дейността на
Постоянната междуведомствена работна група
по разработване и актуализиране на Националните стандарти за поддържане на земята
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в добро земеделско и екологично състояние,
като изпраща информация на Европейската
комисия;
12. изготвя и участва в изготвянето на информация за ситуацията на българския пазар
на растителни продукти чрез изготвяне на
позиции за заседания на Управителния комитет на Европейската комисия и на работни
групи към Съвета на ЕС;
13. изпраща на Европейската комисия
информация чрез системата ISAMM за хмел,
коноп и тютюн;
14. изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от
20 юли 2007 г.);
15. поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство, и
на лицата, които с цел търговия произвеждат
по биологичен начин или внасят в страната
растения и/или животни, растителни и/или
животински продукти и храни от растителен
и/или животински произход;
16. осигурява работата на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия
по биологично земеделие по чл. 16, ал. 4
ЗПООПЗПЕС и осъществява функциите на
секретариат на комисията;
17. администрира издаването на разрешения за промишлена обработка на тютюн и
организира работата на Експертния съвет
за издаване на разрешения за промишлена
обработка на тютюн;
18. поддържа регистър на лицата, които
притежават разрешение за изкупуване на
суров тютюн, и регистър на лицата, които
притежават разрешение от Министерския
съвет за промишлена обработка на тютюн
съгласно Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия;
19. администрира дейността по издаване
на разрешения за отглеждане на растения от
рода на конопа (канабис), предназначени за
влакно, семена за фураж и храна и семена за
посев, и издаване на лицензия на вносител за
внос на семена от коноп, непредназначени за
посев по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и поддържа
база данни на издадените разрешения, както
и регистър на издадените лицензии;
20. разработва и актуализира технологични
карти за производство на полски култури, плодове и зеленчуци за целите на прилагане на
програми, мерки, схеми и държавни помощи
в областта на растениевъдството;
21. изготвя справки, прогнози, анализи и
информации в областта на растениевъдството
и биологичното производство.
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Чл. 44. Дирекция „Животновъдство“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането
на пазарните механизми и режими на ОСП
в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;
2. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на хуманното
отношение към животните;
3. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове в
областта на животновъдството, хуманното
отношение към животните, обезвреж дане
на странични животински продукти, общата
организация на пазарите на животински продукти и качеството на сурово мляко;
4. разработва стратегии, програми и проекти за развитие на животновъдството;
5. подпомага методически структурите на
министерството и координира дейностите
му с други ведомства и организации, имащи
отношение към хуманното отношение към
животните и обезвреж дане на странични
животински продукти;
6. участва в осъществяване на съвместната
дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното
отношение към животните и страничните
животински продукти;
7. участва в дейността на Държавната комисия по породи животни;
8. организира и участва в работата на Съвета
за наблюдение производството на суровини и
храни от краве мляко, Консултативния съвет
по ветеринарномедицинска дейност и Съвета
по животновъдство към министъра;
9. води публичен регистър на развъдните
организации съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона
за животновъдството (ЗЖ);
10. поддържа база данни за ежемесечно
постъпващата от областните дирекции „Земеделие“ информаци я за регист рираните
развъдни ферми и стопанства по чл. 15 ЗЖ;
11. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху дейността на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството;
12. организира и участва в работата на
комисиите по чл. 29а ЗЖ за издаване или
отказ за издаване на разрешения за развъдна
дейност;
13. участва в разработването на схемите
за национално подпомагане в областта на
животновъдството в съответствие с общностното законодателство за държавните помощи,
на схемите за национални доплащания, в
разглеждането и одобряването на проекти
по кредитна схема за инвестиции в селското
стопанство на Държавен фонд „Земеделие“
и на мерките по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
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14. отговаря за събиране, обработване
и изпращане на Европейската комисия на
информация за изкупните цени на червени
и бели меса и яйца за консумация по начин
и в срокове, определени от европейското законодателство;
15. докладва информация пред Европейската комисия за броя на производствените
обекти за стокови кокошки-носачки според
метода на отглеждане и за максималния капацитет на предприятията съгласно Регламент
(ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни
2008 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007
на Съвета относно стандартите за търговия с
яйца (ОВ, L 163 от 24 юни 2008 г.);
16. изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията
на производство и маркетинг на пчелен мед
и пчелни продукти в съответствие с организацията на пазара в ЕС, съдейства на Държавен фонд „Земеделие“ при прилагането им
и докладва за изпълнението на мерките по
годишните национални програми по пчеларство пред Европейската комисия;
17. поддържа и актуализира публичен списък на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 7
от Закона за пчеларството;
18. участва в изготвянето на Програмата
от мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от земеделски
източниц и в уязвими те зони за периода
2015 – 2018 г., Правилата за добра земеделска
практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, за
изпълнение на Плана за действие към Стратегията за ВиК 2014 – 2023 г. и в изготвянето
на доклад за изпълнението на Програмата от
мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от земеделски
източници в уязвимите зони;
19. организира цялостната дейност по прилагане на Държавната помощ за компенсиране
на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери
в резултат на природни бедствия;
20. координира дейността по спазване на
зоохигиенните и ветеринарномедицинските
изисквания при отглеждането на селскостопанските животни;
21. участва в комисията за издаване на
лиценз съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1
от 2016 г. за условията и реда за лицензиране
на зоологическите градини;
22. участва в извършването на проверки
на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с
действащото законодателство;
23. извършва мониторинг на официалния
контрол при производството на сурово краве
мляко;
24. методически ръководи дейността и
у частва в извършването на проверк и на
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обектите за съхранение и обезвреждане на
странични животински продукти и продукти,
получени от тях;
25. води публичен регистър на независимите
акредитирани лаборатории за изследване на
суровото мляко съгласно чл. 11е, ал. 3 ЗЖ;
26. участва при извършването на мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването
на сурово мляко;
27. участва в осъществяването на надзор
върху вземането, транспортирането и приемането на проби сурово мляко с периодични
проверки на място;
28. участва в извършването на проверки на
място във ферми за производство на сурово
краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните;
29. създава и поддържа публичен регистър
на първите изкупвачи на мляко;
30. отговаря за събирането, обработването
и изпращането на Европейската комисия на
информация за изкупните цени на краве мляко
и цените франко завода на млечни продукти
съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г. относно определяне
на правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации до
Комисията в сектора на млякото и млечните
продукти (ОВ, L 135 от 2 юни 2010 г.);
31. приема месечните декларации на първите изкупвачи за общото доставено количество краве мляко и докладва информацията
от декларациите на Европейската комисия
съгласно Регламент (ЕС) № 479/2010;
32. поддържа бази данни на кланиците,
извършващи задължителна к ласификация
съгласно чл. 58а, ал. 5 ЗПООПЗПЕС, и на
класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине
и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 ЗПООЗПЕС;
33. извършва проверки на дейностите по
спазването на правилата за класификация
и реда за събиране на данните за цените на
кланичните трупове от говеда, свине и овце
и докладването на цените;
34. отговаря за изготвяне и изпращане на
Европейската комисия на информация съгласно чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на
Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на
скалите на Общността за класификация на
кланични трупове на говеда, свине и овце и
за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ, L
337 от 16 декември 2008 г.).
Чл. 45. Дирекция „Хидромелиорации“:
1. подпомага министъра при определяне
и провеждане на политиката в областта на
напояването;
2. изготвя, участва в разработването и
съгласува проекти на нормативни актове в
областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;
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3. организира и координира дейността по
разработването на проекти и програми за
развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане
на хидромелиоративния фонд, и предлага
хидромелиоративни обекти за вк лючване
в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт
и реконструкция с цел ефективно използване
на водите за напояване;
4. участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето
на водните и водностопанските баланси на
страната в частта им, свързана с напояването;
5. организира провеждането на техникоикономически съвет за разглеждане, приемане
и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки
от инвестиционното проектиране за обектите
от хидромелиоративната инфраструктура;
6. организира извършването на техникоикономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването
на инвестиционни проекти и програми за
развитие на хидромелиоративния фонд и при
разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;
7. подпомага министъра при упражняване
на функциите му на надзорен орган съгласно
Закона за сдружения за напояване (ЗСН);
8. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;
9. дава становища по придобиването и
отнемането от сдруженията за напояване
на п ра во т о на ползва не върх у обек т и т е
от хидромелиоративната инфраструктура и
обслужващата техника на територията на
сдружението, включена в имуществото на
еднолични търговски дружества с държавно
имущество;
10. предлага за включване в бюджетната
прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне
размера на несправедливата финансова тежест
въз основа на нетните разходи, понесени от
Търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено
задължението за извършване на обществена
услуга за защита от вредното въздействие на
водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);
11. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3
от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа
на нетните разходи, понесени от Търговско
дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на
което със закон е възложено задължението за
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;
12. събира и предоставя информация на
комисията, определена със заповед на ми-
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нистъра, която съгласно изискванията на
§ 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема
ежегодно отчет за направените разходи при
извършване на обществена услуга за защита
от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ – ЕАД.
Раздел ІX
Организация на работата на министерството
Чл. 46. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до министъра
предложения и сигнали относно организацията
и дейността на министерството. Предложенията относно усъвършенстване на организацията
и дейността на министерството трябва да са
мотивирани и конкретни.
(2) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и
адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са подписани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на МЗХГ.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към министъра могат да се
правят до техните ръководители. Преписи от
тези предложения могат да се изпращат и до
министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
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1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на МЗХГ;
2. министъра, когато сигналът се отнася
до ръководители на административни структури към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури към министъра, когато
сигналът се отнася до служители на тези
структури или до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът
може да се подаде и чрез министъра.
Чл. 47. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на министерството
документи се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
(3) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена в МЗХГ изготвят доклади, докладни
записки, служебни бележки, писма, становища, справки, отчети, анализи, прогнози,
планове, програми, позиции, информации,
проекти на актове и други документи, а служителите участват в работни групи, срещи
и обсъждания.
(4) А дминистративните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 48. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч.,
и с период на задължително присъствие от
10,00 до 16,00 ч., при спазване правилата на
чл. 10 от Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от
2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г.
и бр. 50 от 2012 г.).
(2) Работното време по ал. 1 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградата на МЗХГ или по друг подходящ
начин. Конкретната организация на работа
и контролът по спазване на установеното
работно време се уреждат с акт на министъра.
(3) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 2 министърът
може да определи различно от посоченото
в ал. 1 работно време.
Чл. 49. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия със заповед
на министъра по предложение на заместникминистрите, главния секретар и директорите
на дирекции.
Чл. 50. (1) Организацията на работата,
вътрешните правила, пропускателният режим
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и други специфични разпоредби, засягащи
дейността на МЗХГ, се уреждат с акт на министъра по предложение на главния секретар.
(2) Вътрешните правила за организацията на админист ративното обсл у ж ване в
министерството се утвърждават от главния
секретар.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Пара г раф ед и нс т вен. Ус т р ойс т вен и я т
правилник се приема на основание чл. 42,
ал. 4 от Закона за администрацията.
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дирекция „Развитие на селските райони“
дирекция „Морско дело и рибарство“
дирекция „Обща политика в областта на
рибарството“
дирекция „Политики по агрохранителната
верига“
дирекция „Растениевъдство и биологично
производство“
дирекция „Животновъдство“
дирекция „Хидромелиорации“
4795

Приложение
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала
в Министерството на земеделието, храните и горите –
656 щатни бройки
Политически кабинет
17
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
11
главен секретар
1
Инспекторат
14
финансови контрольори
3
дирекция „Вътрешен одит“
11
дирек ци я „Наблюдение, координаци я и
контрол на дейността на Разплащателната
агенция“
8
Обща администрация
166
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
11
дирекция „Правна“
37
дирекция „Финансово управление“
26
дирекция „Инвестиции и управление на
собствеността“
34
дирекция „Административно обслужване“
17
дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“
10
дирекция „Обществени поръчки“
11
дирекция „Сигурност“
10
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
10
Специализирана администрация
436
в т.ч.:
Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“
51
в т.ч.:
Централно управление
35
Център за изпитване и сертифициране –
Пловдив
8
Център за изпитване и сертифициране – Русе
8
дирекция „Поземлени отношения и комасация“
44
дирекция „Търговски дружества и държавни
предприятия“
31
дирекция „Пазарни мерки и организации на
производители“
29
дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“
53
дирекция „Анализ и стратегическо планиране“
16
дирекция „Държавни помощи и регулации“
19
дирекция „Европейска координация и международни отношения“
25
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11
26
16
22
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г.
за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики (обн., ДВ, бр. 41 от
2015 г.; изм., бр. 50 от 2015 г. и бр. 19 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната“ се заменят
с „правосъдната реформа и министър на
външните работи“.
2. В ал. 5:
а) създава се нова т. 1:
„1. представител на политическия кабинет на заместник министър-председателя по
обществения ред и сигурността и министър
на отбраната;“
б) създават се т. 10 и 11:
„10. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
11. директорът на Центъра за превенция
и противодействие на корупцията и организираната престъпност.“
§ 2. В чл. 8, ал. 7 накрая се добавя „и да
получават материалите, предназначени за
заседанието, не по-късно от срока, предвиден
за членовете на съвета“.
§ 3. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „вътрешен ред и сигурност и министър
на отбраната“ се заменят с „правосъдната
реформа и министър на външните работи“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 5. Поименният състав на съвета се определя в 14-дневен срок от влизането в сила
на постановлението.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4923
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 138 на Министерския съвет от 2014 г. за
създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет
(ДВ, бр. 48 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „председател“ се
поставя запетая и се добавя „заместникпредседател“.
2. В ал. 2 думите „министърът на труда
и соц иа лната пол и т и ка“ се замен я т с ъс
„з а ме с т н и к м и н ис т ър -п р едс ед ат е л я т по
икономическата и демографската политика“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заместник-председател на Националния съвет е министърът на труда и социалната политика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
т. 1 се изменя така:
„1. по ед и н з а ме с т н и к-м и н ис т ър н а:
труда и социалната политика; правосъдието; вътрешните работи; външните работи;
финансите; отбраната; икономиката; енергетиката; земеделието, храните и горите;
регионалното развитие и благоустройството;
транспорта, информационните технологии
и съобщенията; околната среда и водите;
здравеопазването; образованието и науката;
културата; младежта и спорта;“.
§ 2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместникпредседателя.“
§ 3. В ч л. 10, а л. 2 д у м и т е „ Ж и знен
стандарт, демографско развитие, политики
и стратегии“ се заменят със „Стратегическо
планиране и демографска политика“.
§ 4. в чл. 11, ал. 2 думите „Жизнен стандарт, демог рафско разви т ие, поли т ик и и
стратегии“ се заменят със „Стратегическо
планиране и демографска политика“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4924
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 246 645 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 174 690 лв.,
разпределени съгласно приложението, в това
число:
а) за изплащане на стипендии за 2016 г. –
78 975 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2017 г. – 95 715 лв.;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 71 955 лв., разпределени,
както следва:
а) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2016 г. – 39 825 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2017 г. – 32 130 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2017 г.
(2) Със сумата 32 130 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.

С Т Р.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
№
по
ред

Община

Област

Стипендии,
отпуснати
през 2016 г.
брой
стипендии

сума
в лв.

1.

Бургас

Бургас

4

2 700

2.

Карнобат

Бургас

1

405

3.

Сунгурларе Бургас

1

675

4.

Варна

Bарна

2

2 025

5.

Видин

Bидин

2

1 890

6.

Козлодуй

Bраца

1

540

7.

Мездра

Bраца

1

810

8.

Мизия

Bраца

2

1 620

9.

Габрово

Габрово

1

810

10.

Севлиево

Габрово

4

2 835

11.

Добрич

Добрич

3

2 160

12.

Дупница

Kюстендил

5

3 240

13.

Кюстендил Kюстендил

1

14.

Луковит

15.
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ред

Община
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Област

Стипендии,
отпуснати
през 2016 г.
брой
стипендии

сума
в лв.

24.

Русе

Pусе

2

1 485

25.

Силистра

Cилистра

1

810

26.

Нова Заго- Cливен
ра

1

405

27.

Сливен

Cливен

6

2 700

28.

Неделино

Cмолян

1

135

29.

Столична
община

София-град

30

22 680

30.

Самоков

Софийска
област

5

2 565

31.

Казанлък

Cтара
Загора

2

2 025

32.

Стара
Загора

Cтара
Загора

9

6 885

33.

Хасково

Xасково

5

2 970

34.

Шумен

Шумен

2

1 755

35.

Елхово

Ямбол

1

540

36.

Ямбол

Ямбол

2

1 080

Общо:

113

78 975

Стипендии, отпуснати през четвъртото
тримесечие на 2016 г. и през първото
тримесечие на 2017 г.
№
по
ред

Община

Област

Брой
стипендии

Сума
в лв.

1.

Айтос

Бургас

1

1 485

2.

Бургас

Бургас

1

1 620

3.

Варна

Bарна

1

810

4.

Дупница

Kюстендил

3

4 050

5.

Велико
Търново

Bелико
Tърново

1

1 620

810

6.

Троян

Ловеч

2

2 835

3

1 890

7.

Враца

Bраца

1

1 620

Берковица Mонтана

1

405

8.

Пазарджик Пазарджик

2

2 700

16.

Велинград Пазарджик

1

270

9.

Добрич

Добрич

1

1 080

17.

Пазарджик Пазарджик

2

1 080

10.

Kюстендил

5

1 485

18.

Перник

Перник

3

2 295

Сапарева
баня

19.

Плевен

Плевен

2

1 485

11.

Силистра

Cилистра

1

1 215

20.

Червен
бряг

Плевен

1

810

12.

Пловдив

Пловдив

4

6 075

13.

Разград

Pазград

2

3 240

21.

Карлово

Пловдив

1

1 215

14.

Cливен

1

1 620

22.

Пловдив

Пловдив

2

1 350

Нова
Загора

23.

Разград

Pазград

2

1 620

15.

Самоков

Софийска
област

4

5 400

Ловеч
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№
по
Община
ред
16. Сливен

Cливен

17.

София-град

29

37 260

1

1 620

2

3 240

Област

Брой
стипендии
5

Сума
в лв.
7 560

18.

Столична
община
Ботевград

19.

Правец

20.

Хасково

Софийска
област
Софийска
област
Xасково

2

3 105

21.

Ямбол

Ямбол

1

1 485

22.

Плевен

Плевен

3

4 590

Общо:

73

95 715

Всичко:

186

174 690

4925

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 62 235 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
54 270 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 7965 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 7965 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
(2) Със сумата 9720 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за

ВЕСТНИК
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държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2017 г.
Община
Варна

Област
Варна

Средства за
стипендии
(лв.)
5 940

Велико Търново Велико Търново

1 215

Стражица

Велико Търново

1 215

Кърджали

Кърджали

1 215

Кюстендил

Кюстендил

2 970

Ловеч

Ловеч

1 215

Септември

Пазарджик

1 350

Плевен

Плевен

2 835

Пловдив

Пловдив

2 835

Столична

София-град

Самоков

София област

1 215

Казанлък

Стара Загора

1 215

Хасково
4926

28 080

Хасково

2 970

ОБЩО:

54 270
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за
финансово осигуряване на дейностите по
Национа лна програма „Оптимизаци я на
училищната мрежа“, одобрена с Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 5 720 475 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за

ВЕСТНИК
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сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 216 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа“ за 2017 г.

Община

Област

Модул „Оптимизиране
на вътрешната струкМод ул „РаМодул „Оптура на училищата, детциона лизат и м и зи раските градини, учени- Общо средция на мрене на учическите общежития и ства за обжата от пролищната
регионалните центрове
щината
фесиона лни
мрежа“
за подкрепа на процеса
училища“
на приобщаващото образование“

Банско

Благоевград

21 734

21 734

Благоевград

Благоевград

134 878

134 878

Гоце Делчев

Благоевград

22 458

22 458

Кресна

Благоевград

531

531

Петрич

Благоевград

0

5 785

Сандански

Благоевград

43 372

43 372

Сатовча

Благоевград

13 943

13 943

Хаджидимово

Благоевград

5 548

5 548

5 785
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Област

Якоруда

Благоевград

Айтос
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Модул „Оптимизиране
на вътрешната струкМод ул „РаМодул „Оптура на училищата, детциона лизат и м и зи раските градини, учени- Общо средция на мрене на учическите общежития и ства за обжата от прощината
лищната
регионалните центрове
фесиона лни
мрежа“
за подкрепа на процеса
училища“
на приобщаващото образование“
4 622

4 622

Бургас

18 980

18 980

Бургас

Бургас

235 347

235 347

Камено

Бургас

18 691

18 691

Карнобат

Бургас

10 440

10 440

Поморие

Бургас

26 869

26 869

Приморско

Бургас

1 673

1 673

Руен

Бургас

20 809

20 809

Созопол

Бургас

8 664

8 664

Средец

Бургас

13 591

13 591

Царево

Бургас

22 103

22 103

Аксаково

Варна

22 871

22 871

Варна

Варна

218 881

218 881

Вълчи дол

Варна

5 677

5 677

Девня

Варна

815

815

Дългопол

Варна

6 095

6 095

Провадия

Варна

44 901

44 901

Суворово

Варна

10 180

10 180

Велико Търново Велико Търново

51 140

51 140

Горна Оряховица Велико Търново

85 299

85 299

6 733

6 733

0

6 750

Лясковец

Велико Търново

Павликени

Велико Търново

6 750

Свищов

Велико Търново

39 102

39 102

Видин

Видин

74 724

74 724

Ново село

Видин

21 203

21 203

Борован

Враца

4 941

4 941

Бяла Слатина

Враца

9 790

9 790

Враца

Враца

84 304

84 304

Козлодуй

Враца

10 142

10 142

Криводол

Враца

4 957

4 957

Хайредин

Враца

18 415

18 415

Габрово

Габрово

19 166

19 166

Дряново

Габрово

5 465

5 465

Добрич

Добрич

139 156

139 156

Добричка

Добрич

14 385

14 385

Крушари

Добрич

9 513

9 513

Тервел

Добрич

18 946

18 946
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Модул „Оптимизиране
на вътрешната струкМод ул „РаМодул „Оптура на училищата, детциона лизат и м и зи раските градини, учени- Общо средция на мрене на учическите общежития и ства за обжата от прощината
лищната
регионалните центрове
фесиона лни
мрежа“
за подкрепа на процеса
училища“
на приобщаващото образование“

Ардино

Кърджали

17 138

17 138

Джебел

Кърджали

32 197

32 197

Кирково

Кърджали

19 512

28 110

Крумовград

Кърджали

26 621

26 621

Кърджали

Кърджали

125 844

125 844

Момчилград

Кърджали

17 399

17 399

Бобов дол

Кюстендил

27 742

27 742

Дупница

Кюстендил

82 784

82 784

Кюстендил

Кюстендил

62 041

62 041

Рила

Кюстендил

10 320

10 320

Трекляно

Кюстендил

10 005

10 005

Летница

Ловеч

1 905

1 905

Ловеч

Ловеч

60 652

60 652

Луковит

Ловеч

6 193

6 193

Тетевен

Ловеч

17 033

18 843

Троян

Ловеч

39 736

39 736

Вършец

Монтана

5 820

5 820

8 598

1 810

Георги Дамяново Монтана

767

767

66 600

76 852

Пазарджик

9 582

9 582

Велинград

Пазарджик

61 386

61 386

Пазарджик

Пазарджик

50 695

50 695

Панагюрище

Пазарджик

3 648

3 648

Пещера

Пазарджик

46 699

46 699

Ракитово

Пазарджик

4 250

4 250

Септември

Пазарджик

33 973

33 973

Сърница

Пазарджик

26 052

26 052

Перник

Перник

133 359

133 359

Радомир

Перник

13 864

13 864

Трън

Перник

8 964

8 964

Долни Дъбник

Плевен

3 150

3 150

Искър

Плевен

14 044

14 044

Левски

Плевен

31 759

31 759

Плевен

Плевен

127 620

127 620

Пордим

Плевен

39 479

39 479

Червен бряг

Плевен

28 361

28 361

Кнежа

Плевен

14 253

14 253

Монтана

Монтана

Белово

10 252
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Модул „Оптимизиране
на вътрешната струкМод ул „РаМодул „Оптура на училищата, детциона лизат и м и зи раските градини, учени- Общо средция на мрене на учическите общежития и ства за обжата от прощината
лищната
регионалните центрове
фесиона лни
мрежа“
за подкрепа на процеса
училища“
на приобщаващото образование“

Асеновград

Пловдив

27 076

27 076

Калояново

Пловдив

35 700

35 700

Карлово

Пловдив

35 284

35 284

„Марица“

Пловдив

46 654

46 654

Пловдив

Пловдив

272 461

272 461

Раковски

Пловдив

26 874

26 874

„Родопи“

Пловдив

15 813

15 813

Садово

Пловдив

17 409

17 409

Стамболийски

Пловдив

10 060

10 060

Сопот

Пловдив

20 255

20 255

Исперих

Разград

32 115

32 115

Разград

Разград

37 688

37 688

Самуил

Разград

19 889

19 889

Борово

Русе

17 158

17 158

Бяла

Русе

15 357

15 357

Ветово

Русе

21 842

21 842

Две могили

Русе

14 994

14 994

Иваново

Русе

1 547

1 547

Русе

Русе

267 419

267 419

Главиница

Силистра

32 825

32 825

Кайнарджа

Силистра

2 331

2 331

Силистра

Силистра

28 076

28 076

Ситово

Силистра

21 950

21 950

Нова Загора

Сливен

37 074

37 074

Сливен

Сливен

122 215

122 215

Твърдица

Сливен

2 791

2 791

Баните

Смолян

7 119

7 119

Борино

Смолян

13 372

13 372

Девин

Смолян

47 710

47 710

Доспат

Смолян

11 247

15 207

36 915

Златоград

Смолян

11 029

25 734

36 763

Мадан

Смолян

4 391

4 391

Рудозем

Смолян

10 574

10 574

Смолян

Смолян

68 654

68 654

Чепеларе

Смолян

26 444

26 444

Столична

София-град

404 095

404 095

Божурище

София област

1 151

1 151

10 461
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Модул „Оптимизиране
на вътрешната струкМод ул „РаМодул „Оптура на училищата, детциона лизат и м и зи раските градини, учени- Общо средция на мрене на учическите общежития и ства за обжата от прощината
лищната
регионалните центрове
фесиона лни
мрежа“
за подкрепа на процеса
училища“
на приобщаващото образование“

Ботевград

София област

22 894

22 894

Годеч

София област

10 589

10 589

Горна Малина

София област

11 403

11 403

Елин Пелин

София област

5 506

5 506

Етрополе

София област

8 596

8 596

Златица

София област

7 933

7 933

Ихтиман

София област

33 316

33 316

Костинброд

София област

18 586

18 586

Правец

София област

3 808

3 808

Самоков

София област

52 042

52 042

Сливница

София област

346

346

Гурково

Стара Загора

1 212

1 212

Казанлък

Стара Загора

83 714

83 714

Мъглиж

Стара Загора

2 273

2 273

Николаево

Стара Загора

34 792

34 792

Павел баня

Стара Загора

12 484

12 484

Раднево

Стара Загора

35 713

35 713

Стара Загора

Стара Загора

173 304

173 304

Омуртаг

Търговище

33 120

33 120

Попово

Търговище

25 105

25 105

Димитровград

Хасково

34 613

34 613

Ивайловград

Хасково

17 663

17 663

Любимец

Хасково

10 755

10 755

Свиленград

Хасково

11 185

11 185

Симеоновград

Хасково

19 979

19 979

Тополовград

Хасково

29 502

29 502

Хасково

Хасково

57 972

57 972

Венец

Шумен

11 375

11 375

Каолиново

Шумен

2 238

2 238

Нови пазар

Шумен

25 224

25 224

Шумен

Шумен

135 413

135 413

Болярово

Ямбол

1 613

1 613

Елхово

Ямбол

20 354

20 354

Стралджа

Ямбол

4 986

4 986

„Тунджа“

Ямбол

24 879

24 879

Ямбол

Ямбол

30 247

30 247

5 654 543

5 720 475

Общо:
4927

35 058

30 874
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален
асистент“ и „Домашен помощник“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната
политика за 2017 г., както следва:
1. Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“,
бюджетна програма „Интеграция на хората с
увреждания“, с 15 700 000 лв.
2. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на социалната закрила и
равните възможности“, бюджетна програма
„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“, с 15 700 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, т. 1 да се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подписано
двустранно споразумение за предоставяне на
социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на
потребителите, за които е извършена социална
оценка по правилата на операция „Независим
живот“, финансирана по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.,
и след приключване на финансирането по
програмата.
Чл. 3. (1) Министърът на труда и социалната
политика да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на труда и социалната политика да извършва съответните промени по чл. 2
на разходите по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2017 г. и
на показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2017 г. на база на отчета на предоставените
трансфери за съответния месец и да уведомява
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.

ВЕСТНИК
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 5 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 428 000 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
за Прокуратурата на Република България –
200 000 лв. за доставка на микробуси с повишена проходимост;
2. трансфер по бюджета на Община Долна
баня за 2017 г. – 228 000 лв. за ремонт на
Дом за деца, лишени от родителска грижа
„Констанца Ляпчева“, гр. Долна баня, във
връзка с преструктурирането му в Център
за настаняване от семеен тип.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2017 г.
Чл. 2. Висшият съдебен съвет да извърши съответните промени по бюджета на
съдебната власт за 2017 г., включително на
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г., и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително
по бюджетните взаимоотношения на Община
Долна баня с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кмета на община Долна баня.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4929
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-60
от 29 юни 2017 г.
С оглед необходимостта на община Варна
от изграждане на модерно рибарско пристанище в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 10135.5506.461, № 10135.5506.462 и
№ 10135.5506.479 по кадаст ра лната карта на
гр. Варна в м. Карантина, район „Аспарухово“,
Варна, с цел осигуряване развитието на риболовната дейност на територията на общината
и запазване на занаята рибарство на основание
чл. 112е, ал. 4, чл. 112д, ал. 2 и 5 и чл. 112п от
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) във връзка с чл. 128,
ал. 6 и 13 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), заявление с
вх. № АУ-22-3(3) от 27.04.2017 г. на възложителя – Община Варна, Заповед № РД-02-15-100 от
21.09.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация и
реконструкция на рибарскo пристанище в м. Карантина, район „Аспарухово“, Варна, включващ
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за пристанищната
територия и ПУП – парцеларен план (ПП) за
пристанищната акватория, писма изх. № 06-02208 от 12.04.2017 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
изх. № 07-1210 от 25.01.2017 г. на министъра на
земеделието и храните, с които се съгласуват
проектите на ПУП – ПРЗ и ПП на основание
чл. 112д, ал. 5 ЗМПВВППРБ, писмо изх. № 09-00459 от 10.01.2017 г. на Министерството на отбраната за съгласуване на проекта по реда на чл. 8
от Кодекса на търговското корабоплаване, писмо
изх. № 08-00-1361 от 23.08.2016 г. на министъра на
околната среда и водите и Решение № ВА-102-ПР
от 29.09.2016 г. на директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Варна,
писмо изх. № 0800-870 от 18.07.2016 г. на Националния институт за недвижимо и културно
наследство към Министерството на културата,
писмо изх. № 39 от 1.08.2016 г. на Центъра за
подводна археология, писмо изх. № РД-07-999
от 31.08.2016 г. на Регионалния исторически
музей – Варна, Разрешително за ползване на
воден обект № 2237 0021 от 3.05.2017 г. от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,
становище изх. № 103, екз. 2 от 23.01.2017 г. на
Втора районна служба „Пожарна безопасност и

защита на населението“ – Варна, предварителен
договор от 16.01.2017 г. за присъединяване към
водопроводната и/или канализационната система
с „ВиК“ – Варна, ООД, предварителен договор с
изх. № В16-8409 от 23.11.2016 г. за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа с „Енерго-про Мрежи“ – АД,
становище на ,,Геозащита“ – ЕООД – Варна,
с изх.№ У-343 о т 12.06.2017 г., становище с
изх. № 08-00-952 от 3.05.2016 г. на „Виваком
БТК“ – ЕАД, протокол № 29 от 2.08.2016 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Варна, актове за публична държавна собственост с № 7343 от 24.03.2009 г. за
поземлен имот с идентификатор 10135.5506.462,
№ 9036 от 13.04.2016 г. и № 9283 от 13.04.2017 г.
за поземлен имот с идентификатор 10135.5506.461
и № 9037 от 13.04.2016 г. за поземлен имот с
идентификатор 10135.5506.479, придружени от
скици, издадени от АГКК – Варна, и решения
по протокол № УТНЕ-01-02-14 от 2.06.2017 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ
одобрявам проект на подробен устройствен план
(ПУП) за изграждане на обект „Модернизация
и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, м. Карантината, район „Аспарухово“,
община Варна, включващ ПУП – план за регулация и застрояване за пристанищната територия в ПИ с идентификатори № 10135.5506.461
и № 10135.5506.462 по кадастралната карта на
гр. Варна, за УПИ І-461, 462 в кв. 4, с отреждане
„за рибарско пристанище“ и парцеларен план за
пристанищната акватория в ПИ с идентификатор
№ 10135.5506.979 съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща неразделна част от настоящата заповед.
Проектът на ПУП е придружен от специализирана схема, „Транспортно-комуникационен
план“, част „Геодезия“ – вертикална планировка
и трасировъчен план, площадкови план-схеми
на водоснабдяването и канализацията, схеми за
електрозахранване и електронни съобщителни
мрежи и геоложки и хидрогеоложки проучвания и доклад.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Министър:
Н. Нанков
4891

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 264
от 18 май 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (СО) е постъпило
заявление вх. № ГР-94-И-38 от 16.09.2015 г. от
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Иван Василев Парушев, получено чрез район
„Банкя“ с изх. № АГ9400-743 от 15.09.2015 г., с
искане за разрешаване на устройствена процедура за изработването на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР), в обхват на задънена улица от о.т. 9а
до о.т. 9б, поземлен имот с идентификатор
02659.2190.307 по КККР на Банкя, УПИ XI-36
и контактни УПИ Х-36 и УПИ XVIII-41, кв. 27,
кв. Градоман, район „Банкя“.
Към за явлението са приложени: ск ица с
предложение за изменението, нотариален акт
№ 100, том I-A, peг. № 18125, дело № 71 от
1.11.2012 г., скица, издадена от СГКК, № 1545088 от 4.02.2015 г. за имот с идентификатор
02659.2190.307.
Искането за изменението на действащи я
ПУП е разгледано от отделите „Общ устройствен
план“, „Благоустройствени дейности и природни
ресурси“, „Подробни устройствени планове“ и
„Правен“ на НАГ.
Заявлението с приложените към него доказателства заедно със становищата на отделите
в НАГ са разгледани и приети от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с решение по протокол № ЕС-Г-2 от
12.01.2016 г., т. 10.
Съгласно ОУП на СО, приет с Решение № 960
от 16.12.2009 г. на МС, имотът попада в устройствена зона: „Зона с малкоетажно застрояване с
допълнителни специфични изисквания“ (Жм2),
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Със заповед № РА 50-63 от 8.02.2016 г. на
главния архитект на Столичната община е разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация (ИПР), в обхват: задънена улица
от о.т. 9а до о.т. 9б, поземлен имот с идентификатор 02659.2190.307 по КККР на Банкя, УПИ
XI-36 и контактни УПИ Х-36 и УПИ XVІІІ-41,
кв. 27, кв. Градоман, район „Банкя“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-836 от 9.02.2016 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Банкя“
за сведение и изпълнение.
С ъс за я влен ие вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -836 -[1]
от 19.02.2016 г. е внесен проект с обяснителна
записка.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 3 6 -[2] о т
26.02.2016 г. проектът е изпратен в район „Банкя“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писма № РБН16-ГР00-17 от 20.04.2016 г.,
№ САГ16-ГР00-836-[3] от 21.04.2016 г. кметът
на район „Банкя“ информира, че обявяването
е приключило с постъпило 1 възражение.
Приложени са съгласувателни писма: № 121
от 9.03.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и № ТУ-668 от 3.2016 г. на „Софийска
вода“ – АД.
Проектът е разгледан с решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-47 от 21.06.2016 г.,
т. 12, по възражение № РБН16-ГР00-17-[1] от
собственика на УПИ Х-36. Възразява се срещу
изменение на границата между УПИ X и УПИ XI.
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Възразителят се легитимира с нотариален акт и
скица, издадена от район „Банкя“ на 3.10.1980 г.
Не е приложена скица за имот с идентификатор 02659.2190.46. Не се уважава. Проектът е
изработен върху одобрената кадастрална карта
и рег улационната лини я пок рива имот ната
граница. Планът е приет и решението предлага
главният архитект на СО да издаде заповед за
одобряване на проекта за изменение на плана
за регулация.
Проек т ът е съгласу ван от отдели те к ъм
Н А Г – СО, като отдел „Правно-нормативно
обслужване“ дава следното становище: „Видно
от проекта и приложената към него обяснителна
записка, не се променя ширината на задънена
улица между о.т. 9а и о.т. 9б, но е предвиден
тротоар, който попада в ПИ с идентификатор
№ 02659.2190.74 – частна собственост. С плана
за регулация се предвиж да отчуж даване на
имот – частна собственост (имот с идентификатор № 02659.2190.74), поради което и на основание
чл. 21, ал. 7 от Закона за общинска собственост
компетентен да одобри проекта за плана за регулация е Столичният общински съвет.“
Проектът за ПУП е разгледан повторно на
заседание на ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-4 от 17.01.2017 г., т. 14, както следва:
„Приема проекта. На основание чл. 21, ал. 7
ЗОС предлага на главния архитект на СО да
внесе доклад до СОС с предложение за одобряване на проекта.“
С оглед изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПР, е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственик на поземлен имот с идентификатор 02659.2190.307 по КККР на Банкя, попадащ
в УПИ XI-36, кв. 27, кв. Градоман – предмет
на плана, съгласно представените документи
за собственост и скици.
Действащият регулационен план за кв. Градоман е утвърден със заповед № 309 от 12.07.1976 г.
и заповед № РД-09-190 от 26.10.1992 г.
Кадастралната карта на Банкя е одобрена
със заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С исканото изменение се създава нов УПИ
ХI-307 – „за ЖС“, който се отрежда за имот с
идентификатор 02659.2190.307 в съответствие с
границите на имота в кадастралната карта, което
налага и изменение границите с контактни УПИ
Х-36 и УПИ XVIII-41. Изменя се и уличната
регулация на задънена улица от о.т. 9а до о.т.
9б по искане на собственика.
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За горното е налице основание за изменение
по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.)
имотът попада в устройствена зона: „Зона с
малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2), съгласно т. 6 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ ХI307 – „за ЖС“, е допустимо в тази устройствена
зона, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване
на бюджетни средства на Столичната община.
С ПУР се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри П У П е Столични ят
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-47 от 21.06.2016 г.,
т. 12, и № ЕС-Г-4 от 7.01.2017 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява изменение на план за регулация
на м. Градоман, кв. 27, район „Банкя“. Изменение на задънена улица между о.т. 9а и о.т.
9б – промяна профила на улица и създаване на
тротоар. Изменение границите на УПИ XI-36
и преотреждането му за имот с идентификатор
№ 02659.2190.307 по КККР – УПИ ХI-307 „за
ЖС“. Изменение границите на контактни УПИ
Х-36 и УПИ ХVIII-41, по кафявите и зелените
линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направле-
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ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
4883

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 25.22
от 22 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изменение на действащия план на гр. Игнатиево,
община Аксаково, в частта му относно кв. 7 и
промяна в улична регулация между о.т. 66-67 и
о.т. 130-131 с цел подобряване на централната част
на гр. Игнатиево и увеличаване на озеленените
площи така, както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини, зелени
и черни линии, надписи и щрихи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4808

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 336
от 20 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Заповед № 475 от 31.10.2016
г. за комплексен проект за ИИ по чл. 150 ЗУТ
и протокол № 6 от 1.06.2017 г. на заседание на
Общинския експертен съвет Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ г л а с у в а н
ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане
на обект: „Външно ел. захранване“ до имот с
идентификатор № 58222.210.1 – ИАР „Велики
Преслав“ по КК на гр. Велики Преслав, както
следва:
– трасе на външно ел. захранване с обща
д ъ л ж и на 453 м, п рем и на ва що изц я ло п рез
ПИ 58222.210.1 – изключителна държавна соб-
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ственост, площ с ограничено ползване (сервитут) – 951 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и чл. 211 ЗУТ, ако същите
са необходими.
Председател:
А. Асенова
4787

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ЗАПОВЕД № 251
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322, ал. 1
от Закона за предучилищното и училищното
образование във връзка с Решение № 217 от
15.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Рудозем,
нареждам:
Закривам Детска градина „Борие“, с. Борие,
община Рудозем, считано от 31.07.2017 г.
1. Децата от с. Борие се пренасочват към
ДГ „Снежанка“ – гр. Рудозем.
2. Задължителната документация на ДГ „Борие“ да се приеме и съхранява от приемащата
ДГ „Снежанка“ – гр. Рудозем.
3. Ще бъде подсигурен транспорт на децата,
пътуващи от с. Борие до ДГ „Снежанка“ – гр. Рудозем.
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение
и изпълнение.
Кмет:
Р. Пехливанов
4892

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСК А ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 50
от 19 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 – 5 ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Горна Малина ведно
с графичните и текстовите материали, правилата
и нормативите за прилагането му.
2. При прилагането на общия устройствен
план на община Горна Малина да се спазват
условията на съгласувателните становища, решения и писма, както и всички изисквания на
действащата нормативна уредба.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.
Председател:
Е. Найденов
4809
9. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за кв. 87
и 90 по регулационния план на с. Ябланово,
община Котел, област Сливен. Изменението на
плана за регулация е в обхват на УПИ ІV-685,
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кв. 87, и УПИ ІІ-2359, УПИ ІІІ-2358 и УПИ ІV2357, кв. 90. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4902
23. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Гайдарица, землището на гр. Перник, приет с протокол
№ 5-5 от 9.06.2017 г. на комисията, назначена със
Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на община
Перник, за имоти с идентификатори 55871.620.206,
55871.620.207, 55871.620.208 и 55871.620.209. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая 12.
4570
24. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк, землището на гр. Перник, приет с протокол
№ 5-4 от 9.06.2017 г. на комисията, назначена със
Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на община
Перник, за имоти с идентификатори 55871.250.112
и 55871.250.122. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 12.
4571
25. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Черешите в
землището на с. Драгичево, община Перник, приет
с протокол № 5-3 от 9.06.2017 г. на комисията,
назначена със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на
кмета на община Перник, за имот с пл. № 18. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая 12.
4572
26. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк, землището на гр. Перник, приет с протокол
№ 5-1 от 9.06.2017 г. на комисията, назначена със
Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на община
Перник, за имоти с идентификатори 55871.250.104
и 55871.250.134. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересу-

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 12.
4573
3. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
представен за разглеждане и приемане проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за електрозахранване на поземлени имоти с
№ 000231 и № 120288 по КВС на гр. Перущица,
представляващи земеделска земя, за процедура по
промяна предназначението на земята съобразно
изискванията на ЗОЗЗ за образуване на УПИ I –
000231, 120288 – за обособяване на урегулиран
поземлен имот за складова база за плодове и
зеленчуци и обслужващи дейности, м. Пастуша,
землище на гр. Перущица. Проектът е изложен в
сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5. 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 представения проект
до служителите на общинската администрация –
гр. Перущица.
4734
6. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – ПП за трасета на
външно ел. захранване и външен водопровод до
имоти с идентификатори 56126.241.43 и 56126.241.44,
м. Кумли, землище на гр. Петрич, отреждащи се за
„производствено-складови дейности – дърводелски
цех, склад с търговска част и офиси, паркинг за
собствен автотранспорт“. Трасетата и сервитутът
им засягат имоти по кадастралната карта, описани в регистъра, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва:
– трасе и сервитут на външно ел. захранване
през ПИ с идентификатор 56126.101.42 – нива,
частна собственост, и 56126.241.100 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична
собственост;
– трасе и сервитут на външен водопровод
през ПИ с идентификатор 56126.241.100 – път от
републ иканската пътна мрежа, държавна публична
собственост.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. 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.
4645
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти 130052, 51003, 000058, 000891,
001027, 001030, 130055 и 130141 в Стопански двор,
землището на с. Бръшляница, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на кабелно отклонение от съществуващ CP
стълб и на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод за ПИ 130052 в Стопански двор,
землището на с. Бръшляница, община Плевен.
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Проектът се намира в стая № 94 на общината и
може да бъде разгледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. 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
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
4696
9. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти 076100, 208, 076201 и 078031,
м. Витска ялия в землището на с. Опанец, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на
водопроводно отклонение до поземлен имот 076100
в м. Витска ялия, землището на с. Опанец, преминаващо със сервитут през следните поземлени
имоти: 078031 с начин трайно ползване – ниви/орна
земя, частна собственост; 208 с начин на трайно
ползване – междуселищна пътна транспортна
мрежа, публична общинска собственост; 076201 с
начин на трайно ползване – полски път, публична общинска собственост. Проектът се намира в
стая № 94 на общината и може да бъде разгледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. 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 чрез Центъра за административно
обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
4695
26. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на „Външно
кабелно ел. захранване на фуражомелка в имот
№ 62858.19.77“ по кадастралната карта на с. Рогош,
община „Марица“, област Пловдив. Проектът се
намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица.
4644
27. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план в обхвата на южен
околовръстен път на с. Радиново в I участък: от км
0+000 до км 2+030,73, отводнителен канал и три
водостока, и във ІІ участък: от км 2+030,73 до км
3+645, по КК на с. Радиново, община „Марица“,
област Пловдив. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересуваните лица, които в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
4719
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440. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в землището на
с. Байкал, община Радомир, приет с протокол
№ 1-4 от 15.02.2017 г. на комисията, назначена
със Заповед № 328 от 25.04.2016 г. на кмета на
община Радомир, за имот с пл. № 132. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Радомир. За справки: сградата
на Община Радомир, ет. 4, стая 307.
4607
440а. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в землището на
с. Байкал, община Радомир, приет с протокол
№ 1-3 от 15.02.2017 г. на комисията, назначена
със Заповед № 328 от 25.04.2016 г. на кмета на
община Радомир, за имот с пл. № 133. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Радомир. За справки: сградата
на Община Радомир, ет. 4, стая 307.
4608
4. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на Румянка Димова Аргилашка от Пловдив, ненамерена на настоящ и
постоянен адрес, в качеството є на съсобственик
на поземлен имот № 010046, намиращ се в землището на с. Генералово, община Свиленград,
местност Старите лозя, НТП – нива, категория V,
целият с площ 3,003 дка, при граници и съседи:
имот № 010043 – нива на насл. на Стою Тодоров
Капушев, имот № 010044 – нива на Георги Николов Николов, и имот № 010059 – автомагистрала
на държавата, че е издадена Заповед № 757 от
19.05.2017 г. на кмета на община Свиленград, с
която се отчуждава реална част с площ 0,560 дка
от поземлен имот № 010046, за изграждане на
обект „Пътна връзка АМ „Марица“ към републикански път І-8“ въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на пътна връзка от АМ „Марица“
към път І-8 (км 377+700, дясно), землище с. Генералово, одобрен с Решение № 377 от 30.11.2016 г.
на Общинския съвет – Свиленград, предвиждащ
изграждане на общински обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин. Определено е обезщетение в размер 54,67 лв. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4748
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5. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на София Димова Станкова
от гр. Раднево, ненамерена на настоящ и постоянен адрес, в качеството є на съсобственик
на поземлен имот № 010046, намиращ се в землището на с. Генералово, община Свиленград,
местност Старите лозя, НТП – нива, категория V,
целият с площ 3,003 дка, при граници и съседи:
имот № 010043 – нива на насл. на Стою Тодоров
Капушев, имот № 010044 – нива на Георги Николов Николов, и имот № 010059 – автомагистрала
на държавата, че е издадена Заповед № 757 от
19.05.2017 г. на кмета на община Свиленград, с
която се отчуждава реална част с площ 0,560 дка
от поземлен имот № 010046, за изграждане на
обект „Пътна връзка АМ „Марица“ към републикански път І-8“ въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на пътна връзка от АМ „Марица“ към път І-8 (км 377+700, дясно), землище
с. Генералово, одобрен с Решение № 377 от
30.11.2016 г. на Общинския съвет – Свиленград,
предвиждащ изграждане на общински обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена
по друг начин. Определено е обезщетение в
размер 54,67 лв. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Хасково, в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4749
6. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на Стефка Тодорова Костадинова от Свиленград, ненамерена на настоящ и
постоянен адрес, в качеството є на съсобственик
на поземлен имот № 010026, намиращ се в землището на с. Генералово, община Свиленград,
местност Старите лозя, НТП – нива, категория
V, целият с площ 3,002 дка, при граници и съседи: имот № 010017 – нива на Димитър Тодоров
Колев, имот № 010018 – нива на Милуш Яков
Милушев, и имот № 010058 – полски път на община Свиленград, че е издадена Заповед № 762
от 19.05.2017 г. на кмета на община Свиленград, с
която се отчуждава реална част с площ 0,033 дка
от поземлен имот № 010026, за изграждане на
обект „Пътна връзка АМ „Марица“ към републикански път І-8“ въз основа на влязъл в сила
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на пътна връзка от АМ „Марица“
към път І-8 (км 377+700, дясно), землище с. Генералово, одобрен с Решение № 377 от 30.11.2016 г.
на Общинския съвет – Свиленград, предвиждащ
изграждане на общински обект от първостепенно
значение – публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин. Определено е обезщетение в размер 8,33 лв. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
4750
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна
прокуратура – Бургас, против чл. 32, 33 и 34 от
Наредбата за управление на общинските пътища,
приета от Общинския съвет – гр. Камено. По
оспорването е образувано административно дело
№ 1523/2017 г., насрочено за 12.10.2017 г. от 11 ч.
4757
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 1733/2017 г. по протест вх. № 10001 от
16.06.2017 г. от Александър Атанасов – прокурор
при Окръжна прокуратура – Варна, срещу текстовете по чл. 8, ал. 2, т. 8, чл. 12, т. 1, чл. 33,
ал. 1, т. 2 и 4, чл. 36, ал. 1 и 2 и чл. 37, ал. 1,
2, 3 и 4 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Ветрино, приета с
Решение № 302, протокол № 22 от 21.02.2013 г.
на Общинския съвет – с. Ветрино. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като страни по адм. д.
№ 1733/2017 г. в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Производството по адм. дело № 1733/2017 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХХVІІІ
състав, е насрочено за 21.09.2017 г. от 15 ч.
4769
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 1118/2017 г. по протест вх. № 6586 от
26.04.2017 г. на Росица Тонева – прокурор при
Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбите от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Аврен, приета с Решение № 395 по
протокол № 16 от 28.11.2016 г. на Общинския
съвет – с. Аврен, в действащата им редакция,
както следва: срещу чл. 9, ал. 4, която гласи:
„Чл. 9.(4) Не се допуска преместване на дете в
друга детска градина на територията на община
Аврен, без да е представен документ, удостоверяващ заплатените такси към детската градина,
която детето е посещавало.“; срещу чл. 10, ал. 2,
която гласи: „Чл. 10.(2) При отсъствие на дете от
детска градина повече от 2 месеца без уважителна
причина или при незаплащане на дължимата
такса детето се отписва, а мястото се счита за
свободно и се обявява.“, в частта „или при незаплащане на дължимата такса“; срещу чл. 10,
ал. 4, която гласи: „Чл. 10.(4) При отписването
на детето от съответната детска градина на
родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща липсата на финансови задължения към
посещаваното детско заведение.“; срещу чл. 19,
ал. 3, т. 4, която гласи: „Чл. 19.(3) При подаване
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на декларация (приложение № 2) за удостоверяване записването на детето се представят
следните задължителни документи: 4. документ за платена такса в общинските детски
градини на територията на община Аврен за
деца от семейството, ако е приложимо.“ Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като страни по адм.
дело № 1118/2017 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица. По протеста е образувано
административно дело № 1118 /2017 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХVІІ състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 21.09.2017 г. от 15 ч.
4780
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор от Районна прокуратура – Павликени, против чл. 34, ал. 2, т. 8 от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и рекламната дейност на
територията на община Сухиндол. Образувано
е адм. д. № 398/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е
насрочено за 15.09.2017 г. от 9,30 ч.
4775
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор от Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 21, ал. 4, чл. 22,
чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1
и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31 – 34, чл. 67 и 68 от
Наредбата за управление на общински пътища
в община Сухиндол, приета с Решение № 194
от 10.04.2006 г. на Общинския съвет – гр. Сух индол. Образу вано е адм. д. № 343/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да
се присъединят към оспорването до първото
с ъдебно зас еда н ие. Дело т о е нас рочено за
13.10.2017 г. от 9,30 ч.
4797
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместникпрокурор на Окръжната прокуратура – Видин,
против разпоредбите на чл. 18, ал. 1, чл. 20,
ал. 3, чл. 24, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26, чл. 27,
ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2, чл. 30 и сл., чл. 55 и 57
от Наредбата за управление на общинските пътища в община Ново село, област Видин, приета
с Решение № 2, протокол № 6 от 27.05.2016 г.
на Общинския съвет – с. Ново село, по което
е образувано адм. д. № 134/2017 г. по описа на
Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 19.09.2017 г. от 9,30 ч.
4798
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Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Милчо
Генжов – проку рор в Окръжната проку ратура – Габрово, срещу чл. 1, ал. 2 от Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Дряново, приета с Решение № 178 по протокол
№ 16 от 21.10.2008 г. на Общинския съвет –
гр. Дряново, във връзка с което е образувано
адм. д. № 137/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Габрово.
4799
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за
рекламната дейност на територията на община Крумовград, приета с Решение № 418 от
31.03.2006 г. на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. д. № 155/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,05 ч.
4800
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 8, ал. 6, изр.
2 и 3 и ал. 7, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 1 и 2
от Наредбата за собственост та, ползването,
управлението, стопанисването, изграждането,
ремонта, поддържането и финансирането на
общинската пътна мрежа в община Ардино,
по което е образувано адм. д. № 156/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,15 ч.
4801
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 7 от част Б
„Поставяне на рек ламни, информационни и
монументално-декоративни елементи“, раздел ІІ
„Общи изисквания“ от Наредбата за поставяне
на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
(чл. 56, ал. 2 ЗУ Т), приета с Решение № 29 от
29.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, по което е образувано адм. д. № 160/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 11,10 ч.
4802
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 12 и чл. 20, ал. 1 и 3 от Наредбата
за организаци я на дви жението при кратковременно платено паркиране в Момчилград,
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приета с Решение № 92 от протокол № 7 от
31.07.2012 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм. д. № 158/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 11 ч.
4771
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31, ал. 1 и 2 от
Наредбата за управление на общинските пътища
на територията на община Момчилград, приета
с Решение № 107 от 28.10.2008 г. на Общинския
съвет – Момчилград, по което е образувано адм. д.
№ 157/2017 г. на Административния съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.09.2017 г. от 10,50 ч.
4772
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Ок ръж ната п рок у рат у ра – Кърд жа ли,
на разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1,
чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, 32, 33, 34, 67 и
68 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Кирково,
приета с Решение № 380 от протокол № 40 от
29.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Кирково,
по което е образувано адм. д. № 148/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.09.2017 г. от 10,40 ч.
4773
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест на Йордан Георгиев – прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Невестино в
частта по чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 25, ал. 2 и 3,
с който се иска отмяна на сочените разпоредби,
като се претендира материална незаконосъобразност, е образувано адм. д. № 108/2017 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 29.09.2017 г. от 10 ч.
4783
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило оспорване на текстове в разпоредбите на
чл. 38, ал. 3, 4 и 5 във връзка с чл. 10, т. 7 и 8 и
чл. 38, ал. 2 от Наредба № 1 за обществения ред
на територията на община Трън. Образувано е
адм. д. № 285/2017 г. по описа на Административния съд – Перник.
4784
Административният съд – Перник, обявява на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 1, ал. 2,
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чл. 19, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26,
ал. 2, чл. 27, ал. 2, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2,
чл. 31, 66, 67 и 68 от Наредбата за управление
на общинските пътища, приета с Решение № 4
от 15.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Трън.
Образувано е адм. д. № 300/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Перник.
4779
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
с ъс та в, на основа н ие ч л. 181 във вр ъ зк а с
чл. 188 АПК съобщава, че от Окръжна прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване на
чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 26, ал. 2, чл. 27,
т. 1 и 3, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 66,
ал. 1, чл. 67, ал. 1 и 2 и чл. 68 от Наредбата
за собствеността, ползването, стопанисването,
поддържането, изграждането, ремонта и финансирането на общинска пътна мрежа на община
Сопот, приета с Решение № 208 от 19.05.2005 г.,
взето с протокол № 34 от заседание на Общинския съвет – гр. Сопот, по което е образувано
адм. д. № 1587/2017 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за
19.09.2017 г. от 10,30 ч.
4781
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че от Окръжна
прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване
на административен акт – чл. 2, ал. 3, т. 7 – 11,
чл. 38, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за
организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на
превозните средства и гражданите на територията на Асеновград, приета с Решение № 1670
от 29.10.2014 г., изменена с Решение № 794 от
22.02.2017 г. на Общинския съвет – Асеновград,
по което е образувано адм. д. № 1643/2017 г. по
описа на А дминистративния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 20.09.2017 г. от 9 ч.
4782
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4, ал. 1, пр. 4 и 5 и чл. 18а, ал. 1 от
Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Цар Калоян, приета от
Общинския съвет – гр. Цар Калоян, по който
е образувано адм. д. № 99/2017 по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
19.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4804
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
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бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 27, чл. 29, ал. 2, чл. 33, 66, 67 и 68
от Наредба № 6 за управление на общинските
пътища, приета от Общинския съвет – гр. Цар
Калоян, по който е образувано адм. д. № 106/2017
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 19.09.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4805
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 214/2017 г. по протест на прокурор
при Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 8, т. 5.6 и чл. 34, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за рекламната дейност на територията
на община Доспат, приета с Решение № 70 от
30.06.2008 г. по протокол № 11 от 30.06.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Доспат, насрочено за
13.09.2017 г. от 13,40 ч.
4770
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 593/2017 г. по описа на съда по протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – София,
против чл. 11, т. 1 от Наредбата за осигуряване
на обществения ред, поддържане на чистотата,
опазване на общинското имущество, околната
среда и противопожарната охрана на територията на община Антон, приета с Решение № 20
по протокол № 5 от 27.03.2000 г. на общинския
съвет. Административно дело № 593/2017 г. е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.10.2017 г. от 10 ч. Конституирани
страни в производството са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и ответник: Общинският съвет – с. Антон, чрез председателя му.
4746
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 586/2017 г. по описа на съда по протест
на прокурор при Окръжна прокуратура – София, против чл. 8, ал. 2, т. 8 и чл. 38, ал. 1,
т. 2 и 4 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Божурище, приета с
Решение № 67 по протокол № 10 от 7.12.2001 г.
на общинския съвет. А дминистративно дело
№ 586/2017 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.10.2017 г. от 10 ч.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и ответник: Общинският съвет – гр. Божурище,
чрез председателя му.
4747
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Софийска окръжна прокуратура е образувано
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адм. д. № 579/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 27.09.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са: чл. 1, ал. 2, чл. 19, чл. 21, ал. 3,
чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28,
ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, 33,
чл. 34, ал. 3, чл. 66, 67, 68 и 70 от Наредбата
за управление на общинската пътна и улична
мрежа, приета с Решение № 88 от 6.08.2008 г. по
протокол № 10 от Общинския съвет – с. Челопеч.
4777
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест
на Окръжна прокуратура – София, с предмет
на оспорване чл. 40, т. 8 от Наредбата за реда
и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и реклами на територията на община
Челопеч, приета с Решение № 131 по протокол
№ 18 от 28.04.2005 г. на Общинския съвет –
с. Челопеч, е образувано адм. д. № 600/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 4.10.2017 г. от 10 ч.
4778
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. д. № 602/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 4.10.2017 г.
от 10 ч. и по което предмет на оспорване са
чл. 36, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за рекламната дейност на територията на община Божурище, приета с Решение № 67 по
протокол № 10 от 7.12.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Божурище. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – гр. Божурище.
4806
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Паско Тошев
Запрянов от Димитровград, подадена от пълномощника му адв. Бойчо Георгиев Бойчев
от АС – Хасково, против т. 1.2 от приложение
№ 2 към чл. 53 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Стара Загора,
изменена с Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Стара Загора, приети
с Решение № 658 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, по което е образувано
адм. дело № 274/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Стара Загора, насрочено за
14.09.2017 г. от 14,30 ч.
4803
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Паско
Тошев Запрянов – Димитровград, обективирано
в жалба против чл. 30, ал. 5 от Наредбата за
обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на
движението на територията на община Хасково,
по която е образувано адм. дело № 701/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Хасково,
насрочено за 20.09.2017 г. от 10,30 ч.
4824
Софийският градски съд, І-20 състав, уведомява Татяна Шляхетская, родена на 1.07.1976 г.,
гражданство Молдова, че има качеството на
ответник по гр. д. № 16168/2016 г. по описа на
СГС, ГО, І-20 състав, образувано по предявен
иск от „УниКредит Булбанк“ – АД, и є указва, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СГС, ГО, І-20 състав, за връчване на
съобщението по чл. 367 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
4774
Софийският районен съд, ГО, 144 състав,
обявява, че е образувано производство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета за издаване на европейско
удостоверение за наследство на починалата
Лийве Йо А Вандоорне – гражданка на Белгия,
под № 61936/2016 г. Дава възможност на евентуални бенефициери да заявят правата си по
отношение на установяване на удостоверяваните
елементи в настоящото производство, както и да
предявяват правата си по същите, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред СРС по гр. д. № 61936/2016 г. по описа на
СРС, 144 състав.
4742
Софийският районен съд, ГО, 53 състав, обявява, че е образувано производство по Регламент
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и
на Съвета за издаване на европейско удостоверение за наследство на починалата Лийве
Йо А Вандоорне – гражданка на Белгия, под
№ 61937/2016 г. Дава възможност на евентуални
бенефициери да заявят правата си по отношение
на установяване на удостоверяваните елементи в
настоящото производство, както и да предявяват
правата си по същите, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ по гр. д.
№ 61937/2016 г.
4743
Софийският районен съд, 43 състав, призовава Морис Самуилов Ганев с последен адрес
София, ул. Райко Алексиев № 22, ет. 2, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен
съд, ГО, 43 състав, за връчване на искова молба
и приложенията към нея като ответник по гр.д.
№ 1388/2016 г., заведено от „Топлофикация – София“ – ЕАД, облигационно. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4744
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОПДНПИ обявява, че е образу вано г р. д.
№ 523/2017 г. по описа на съда по предявено на
7.04.2016 г. мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ. Ищецът – Комиси ята за отнемане на незаконно
придобито им у щество (КОНПИ), БУЛСТАТ
131463734, със съдебен адрес Бургас, ул. Филип
Кутев № 26А, е предявил против ответниците
Иван Стоянов Стоянов с адрес: с. Равнец, община
Бургас, ул. Девети май № 28, със съдебен адрес
Бургас, ул. Булаир № 9, ет. 5 – адв. Кирил Топалов, и Десислава Иванова Стоянова, постоянен
адрес: с. Равнец, община Бургас, ул. Девети май
№ 28, със съдебен адрес Бургас, ул. Оборище
№ 109, вх. 1, ет. 2, ап. 3 – адв. Кирил Топалов,
искове за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 528 618,80 лв., за
което не са установени законни източници на
средства, както следва:
I. От ответника Иван Стоянов Стоянов:
1. Сумата 200 лв., представляваща равностойността на 200 дружествени дяла от капитала на „Мега корект“ – ЕООД, ЕИК 202770101,
с еда л и ще и а д р е с н а у п ра в лен ие: Бу рг ас,
ж.к. Славейков № 152, ет. 4, ап. 19.
2. Сумата 7840 лв., представляваща равностойността на парични средства, предоставени на ответника на 5.03.2008 г. от „Обединена
бъ л гарска ба н ка“ – А Д, по смет ка с IBA N
BG23UBBS80021044031020 по договор за потребителски кредит.
3. Сумата 200 лв., представляваща равностойността на внесени от ответника средства по
негова сметка с IBAN BG39UNCR96601079217807
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
4. Су мата 60 лв., представл яваща равностойността на внесени от трето лице парични средства по сметка на ответника с IBAN
BG39UNCR96601079217807 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
5. Сумата 86,50 лв. – налични парични средства по спестовна сметка на ответника с IBAN
BG15ТТВВ94004526976342 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
6. Сумата 29 550 лв., внесена от ответника по
спестовна сметка с IBAN BG85BPBI79374044986101
в „Юробанк България“ – АД.
7. Сумата 1940 лв., представляваща равностойността на внасяни от трети лица парични
средства по спестовна сметка на ответника с
IBA N BG85BPBI79374044986101 в „Юробанк
България“ – АД.
8 . С у м а т а 9 7 8 9,14 л в., п р е д с т а в л я в а щ а
р а вно с т о й н о с т т а н а с р ед с т в а , вн е с ен и н а
к ас а по депо зи т на сме т к а в евр о с I BA N
BG44PRCB92302408386412 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД.
9. Сумата 21,82 лв., представляваща равностойността на лихви, начислени по депозитна сметка на ответника с IBAN BG44PRCB92302408386412
в „Прокредитбанк България“ – ЕАД.
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ІІ. От ответницата Десислава Иванова Стоянова:
1. Сумата 39 507,77 лв., представляваща равностойността на средства, внесени по сметка на
ответницата с IBAN BG97UBBS80022442975910
в „Обединена българска банка“ – АД.
2. С у мата 16 169,45 л в., п редс та вл я ва ща
наличен остатък по спестовна сметка на ответницата с IBAN BG89RZBB91551000321640 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД.
3 . С у м а т а 9 81 , 8 8 л в . , п р е д с т а в л я в а щ а
р а в н о с т о й н о с т т а н а л и х в и , н ач и с л е н и п о
спе с т овн а сме т к а н а о т в е т н и ц ат а с I BA N
BG89R ZBB915510 0 0321640 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Десислава Иванова Стоянова.
4. Сумата 91 419,30 лв., представляваща наличен остатък по спестовна сметка на ответницата
с IBAN BG15TTBB94004625818566 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД.
5. Сумата 22 965 лв., представляваща равностойността на изтеглени от ответницата парични
средства от нейна разплащателна сметка с IBAN
BG60TTBB94001525848785 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
6. Сумата 80,98 лв., представляваща равностойността на лихви, начислени по спестовна сметка
на ответницата с IBAN BG84TTBB94002525848804
в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД.
7. Сумата 26 907,56 лв. – налични средства
по спестовна сметка на ответницата с IBAN
BG95TTBB94004525881130 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
8. Сумата 39,40 лв., представляваща равностойността на лихви, начислени по спестовна сметка
на ответницата с IBAN BG95TTBB94004525881130
в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД.
ІІІ. От ответниците Иван Стоянов Стоянов
и Десислава Иванова Стоянова:
1. Самостоятелен обект в четириетажна жилищна сграда с административен адрес: Бургас,
ж.к. Славейков № 152, ет. 4 – апартамент № 19,
на чет вър т и ж и лищен ета ж, със заст роена
площ 82,69 кв. м, от които 13,95 кв. м открита
тераса, състоящ се от дневна с кухня-бокс, две
спални, баня с тоалетна, антре и една тераса,
открита тераса, при граници: изток – коридор
и асансьор, запад – външен зид, север – външен
зид, юг – апартамент № 18 и коридор; прилежащите 4,0 055 % идеа лни части от общите
части на сградата, равняващи се на 12,64 кв. м
и същият процент от правото на строеж върху
терена; прилежащия склад № 16 на четвърти
жилищен етаж с площ 3,58 кв. м, при граници:
изток – външен зид, запад – склад № 15, север – външен зид, юг – коридор и склад № 17;
прилежащите 0,102 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 0,32 кв. м
и същият процент от правото на строеж върху
терена, представляващ УПИ IX-18, 91 в квартал 7 по плана на к-с Славейков, Бургас, с площ
403 кв. м, при граници: югоизток – улица, паркоместа, югозапад – улица, северозапад – УПИ
VІІІ-72, североизток – УПИ VII-74, 75.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-3
в кв. 2 по плана на с. Равнец, община Бургас,
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целият с площ 1057 кв. м, при граници: североизток – УПИ IV-576, северозапад – УПИ Х-2,
югоизток – УПИ ХІІ-4, югозапад – улица.
3. Самостоятелен обект в жилищна сграда – апартамент с кадастрален идентификатор
07079.602.84.1.4, с административен адрес: Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 28А, вх. 9, ет. 2, ап. десен,
състоящ се от дневна, кухня, баня-тоалетна,
коридор, с площ 40 кв. м, при съседни СОС
със следните идентификатори: същи я ета ж:
07079.602.84.1.20, 07079.602.84.1.3; под обекта:
07079.602.84.1.2; над обекта: 07079.602.84.1.6.
4. УПИ V-226 в кв. 51 – прилежащ терен към
стопански обект „силажна яма“ в стопански
двор на бивше ТКЗС – с. Хаджиите, община
Карнобат, област Бургас, с площ 2065 кв. м, при
граници и съседи: изток – УПИ IV-227 в кв. 51,
запад – улица, север – У ПИ V I-226 в кв. 51,
югоизток – улица.
5. Земеделски земи, намиращи се в землището
на с. Хаджиите, община Карнобат:
5.1. нива в местността Бялата пръст с площ
16,500 дка, трета категория – поземлен имот
№ 130200 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 000519 – полски път на община Карнобат, № 130193 – нива
на Янчо Стоянов Стоилов, № 130218 – нива на
Иван Гроздев Стоянов и др., № 130294 – нива
на Диана Димитрова Русева, № 130291 – нива
на „С.И.Г.“ – ООД, № 130211 – нива на Калинка
Димитрова Новакова;
5.2. нива в местността Бялата пръст с площ
3 дка, трета категория – поземлен имот № 130211
по картата на възстановената собственост, при
граници: имот № 000519 – полски път на община
Карнобат, № 130212 – нива на Кръстьо Димитров
Джунгуров, № 130291 – нива на „С.И.Г.“ – ООД,
№ 130200 – нива на Калинка Димитрова Новакова; имотът е образуван от имот № 130210;
5.3. нива в местността Кюпренде с площ 11,901
дка, трета категория – поземлен имот № 210210
по картата на възстановената собственост, при
граници и съседи: имот № 210209 – нива на Желязко Георгиев Костадинов, № 000531 – полски
път на община Карнобат, № 000209 – храсти на
община Карнобат;
5.4. нива в местността Сакар тепе с площ
1,024 дка, т рета категори я – поземлен имот
№ 100100 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 100099 – нива
н а Го с под и н к а Ней ков а Д и м и т р ов а , и мо т
№ 10 0164 – нива на наследниците на Слави
Георгиев Тенев и др., имот № 100101 – нива на
Павлин Вълков Гочев, имот № 100017 – нива на
„Ромфарм Компани“ – ООД.
6. 2100/7870 идеални части от УПИ V-226 в
кв. 50 с площ 7870 кв. м, обслужващ стопански
обекти „навес – сушилня № 8“, със застроена
площ 720 кв. м, „хамбар № 10“ със застроена
площ 560 кв. м и „хамбар № 9“ със застроена
площ 370 кв. м в стопански двор на бивше ТКЗС
при граници: УПИ VII-226 в кв. 50, УПИ IV226 в кв. 50, улица, УПИ VI-226 в кв. 50, имот
№ 112 – общинско място.
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7. Товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег.
№ А 5773 МА, дата на първоначална регистрация
11.08.1997 г., рама № SFA A X XBDVAV U37730,
двигател № 4HBVU37730, цвят бял.
8. Лек а вт омоби л „Пежо 307“ с рег. №
А 2117 КР, с дата на първоначална регистрация
14.03.2003 г., рама № VF33E8HZB82882474, двигател № 8HZ10FD240301484, цвят – светлосив
металик.
9. Сумата 1400 лв., получена при извършена
на 12.09.2007 г. продажба на лек автомобил
„Форд Фиеста“ с рег. № А 0604 АТ, с дата на
първоначална регистрация 18.03.1992 г., който
е бил придобит на 26.02.2007 г.
10. Сумата 6800 лв., получена при извършена на 15.12.2008 г. продажба на лек автомобил
„БМВ 318 ТДС“ с рег. № А 5575 К А, с дата на
първоначална регистрация 22.03.1996 г., който
е бил придобит на 27.03.2008 г.
11. Сумата 9500 лв., получена при извършена на 21.07.2011 г. продажба на лек автомобил
„БМВ 520И“ с рег. № А 5949 КМ, с дата на
първоначална регистрация 29.03.2000 г., който
е бил придобит на 27.04.2011 г.
12. Сумата 3000 лв., получена при извършена
на 30.05.2013 г. продажба на лек автомобил „БМВ
318И“ с рег. № А 3852 КМ, дата на първоначална
регистрация 27.09.1994 г., който е бил придобит
на 18.11.2011 г.
13. Сумата 300 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Мерцедес Е250Д“ с рег.
№ А 2323 ВВ, с дата на първоначална регистрация 14.07.1999 г., рама № WDB2100151A904337,
двигател № 60596210012949, светлосив металик,
придобит на 25.10.2010 г., чиято регистрация е
била прекратена на 3.10.2011 г., като същият е
бил обявен за негоден за употреба.
14. Сумата 17 000 лв., получена при извършена на 15.08.2014 г. продажба на лек автомобил
„Тойота Корола Версо“ с рег. № А 9387 КМ, с
дата на първоначална регистрация 5.08.2008 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.10.2017 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление т ретите
заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд по настоящото дело.
4786

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
5. – Директорът на Фондация „Българи“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
събрание на членовете на Съвета на фондацията на 20.08.2017 г. в 11 ч. в седалището и
адреса на управление на фондацията в София, р-н „Оборище“, бул. Дондуков № 71, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
изменение правомощията на Съвета на фондацията: а) изменя и допълва устава; б) избира
и освобож да ва ч леновет е на у п ра ви т ел н и я
съвет; в) взема решение за прекратяване на
фондацията; г) приема бюджета на фондацията;
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д) приема отчета за дейност на управителния
съвет; е) отменя решения на други органи на
фондацията, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фондацията; 2. вземане
на решение за прекратяване правомощията на
директора на Фондация „Българи“; 3. вземане
на решение за прекратяване правомощията на
почетния директор на Фондация „Българи“;
4. вземане на решение за учредяване на управителен съвет на Фондация „Българи“ със
следните правомощия: а) избира и освобождава
членове на Съвета на фондацията; б) избира и
освобождава председателя на фондацията; в)
приема програма за дейността на фондацията за
съответната година, определя реда и организира
извършването на дейността и носи отговорност
за това; г) приема основни насоки за дейността
на фондацията; д) подготвя бюджета на фондацията за съответната година; е) подготвя
текущи и годишни отчети за дейността на фондацията; ж) приема други вътрешни актове на
фондацията; з) взема решение за организиране
и участие в конкретни прояви, мероприятия и
проекти, свързани с осъществяването на целите на фондацията; и) осъществява оперативно
ръководство на фондацията; й) осъществява
изпълнението на бюд жета на фондаци ята и
се разпорежда с имуществото и при спазване
изискванията на устава и другите вътрешни
актове; к) сключва, изменя и прекратява договорите със служителите на фондацията; л)
взема решения за у частието на фондацията
в дру ги организации; м) взема решени я по
всички въпроси, които по закон или съгласно
устава не спадат в правомощията на Съвета на
фондацията; 5. вземане на решение за учредяване на председател на Фондация „Българи“
с правомощия да представлява фондацията; 6.
вземане на решение за приемане на Златина
Гълъбинова Гълъбова за член на Съвета на
Фондация „Българи“; 7. вземане на решение за
приемане на Мария Василева Савова за член на
управителния съвет на Фондация „Българи“; 8.
вземане на решение за утвърждаване членовете
на управителния съвет на Фондация „Българи“: Антонио Методиев Василев; Георги Киров
Маринов; Мария Василева Савова; 9. вземане
на решение за утвърждаване на председател на
фондацията: Георги Киров Маринов; 10. вземане на решение за приемане на нов устав на
Фондация „Българи“. Право на глас в Съвета
на Фондация „Българи“ могат да упра жнят
всички лица, членове на съвета. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието на Съвета на фондацията ще се проведе в
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12 ч. на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя
на явилите се членове.
4728
23. – Директорът на Фондация „Светът на
Мария“, София, на основание чл. 26 във връзка
с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и чл. 11 във връзка с
чл. 8 от устава свиква по своя инициатива на
11.09.2017 г. в 11 ч. в офиса на фондацията на
адрес: София, район „Витоша“, бул. България
№ 88, офис 8, събрание на съвета на учредителите на фондацията при следния дневен ред:
1. приемане годишните финансови отчети на
фондацията за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г.
и отчетите на директора за дейността на фондацията през посочените години; 2. приемане
бюджета на фондацията за 2017 г.; 3. приемане
програма за дейност та на фондаци ята през
2017 г.; 4. приемане изменения в учредителния
акт – устав на фондацията; 5. избор на директор
на фондацията и/или избор на членове на управителния съвет; 6. разни. В случай че в 11 ч.
на 11.09.2017 г. не е регистриран необходимият
кворум за провеждане на законно събрание, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от регистрираните за у частие в
събранието членове на съвета на учредителите.
4765
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Неделино“, гр. Неделино, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.08.2017 г.
в 17 ч. в г р. Неделино, ул. Напредък № 99,
ПК 4990, при следния дневен ред: 1. доклад и
отчет за дейността на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Неделино“ за 2016 г.;
2. вземане на решение за освобождаване на
председателя и управителния съвет на сдружението; 3. вземане на решение за избиране на нов
председател и нови членове на управителния
съвет на сдружението; 4. вземане на решение
за промяна в наименованието на сдружението; 5. приемане на нов устав на сдружението;
6. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21,
ал. 1 от устава на сдружение с нестопанска цел
Спортен клуб „Неделино“, гр. Неделино, при
липса на необходимия кворум общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще се счита за
законно проведено, независимо от това, колко
членове присъстват. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в седалището
на сдружението.
4764
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