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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на процедурата за избор на
председател, заместник-председател, секретар
и членове на Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар
и членове на Комисията за разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия, започнала с Решение на Народното събрание за приемане
на процедурни правила за условията и реда
за предлагане на кандидати за председател,
заместник-председател, секретар и членове
на Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата
за избор от Народното събрание, прието на
20 септември 2017 г. (ДВ, бр. 77 от 2017 г.).

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

за п риема не на Ус т ройс т вен п ра ви лн и к
на Министерството на околната среда и
водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на околната среда и водите.
Чл. 2. (1) Министърът на околната среда и
водите е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и
водите са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС);
2. директорите на регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ);
3. директорите на дирекциите на националните паркове (ДНП);
4. директорите на басейновите дирекции
(БД).
(3) Директорите на РИОСВ, ДНП и БД се
назначават от министъра на околната среда
и водите след проведен конкурс.
(4) Разпределението на общата численост
на персонала в административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, е посочено в приложението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16, 33
и 102 от 2011 г., бр. 22 и 49 от 2012 г., бр. 80
от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 32 от 2015 г. и
бр. 96 от 2016 г.).
§ 2. В Устройственият правилник на Изпъл
нителната агенция по околна среда, приет с
Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 32 и 84 от 2015 г. и бр. 96
от 2016 г.), в приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението
числото „390“ се заменя с „385“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„45“ се заменя с „44“.
3. На ред „дирекция „Информационно
обслу ж ване и технологии, меж ду народно
сътрудничество и връзки с обществеността“
числото „21“ се заменя с „20“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „341“ се заменя с „337“.
5. На ред „Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“ числото „265“ се заменя
с „261“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 2, ал. 4
Обща численост на персонала в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерството на околната среда и водите
1. Изпълнителна агенция по околна среда
385
2. Регионални инспекции по околната
среда и водите със седалище:
а) Пловдив 
40
б) Благоевград 
36
в) Смолян 
28
г) Велико Търново 
36
д) Монтана 
30
е) Стара Загора 
41
ж) Пазарджик 
37
з) Бургас 
52
и) Плевен 
39
к) Шумен 
32
л) Хасково 
38
м) Русе 
45
н) София 
46
о) Варна 
50
п) Враца 
25
р) Перник 
27
3. Дирекции на националните паркове:
а) дирекция „Национален парк Пирин“
със седалище Банско 
48
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б) дирекция „Национален парк Рила“
със седалище Благоевград 
в) дирекция „Национален парк Централен Балкан“ със седалище Габрово 
4. Басейнови дирекции:
а) дирекция „Дунавски район“ със
седалище Плевен 
б) дирекция „Черноморски район“
със седалище Варна 
в) дирекция „Източнобеломорски
район“ със седалище Пловдив 
г) дирекция „Западнобеломорски
район“ със седалище Благоевград 

78
66
77
50
67
48

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на околната среда и водите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията и редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
околната среда и водите, наричано по-нататък
„министерството“, и на неговите организационни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на околната среда и водите е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в София и с адрес
бул. Княгиня Мария-Луиза № 22.
(2) Министерството е администрация, която
подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на правомощията му,
осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

П РА ВОМОЩ И Я Н А М И Н ИС Т ЪРА Н А
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на околната среда
и водите, наричан по-нататък „министърът“,
ръководи разработването и провеждането на
държавната политика в областта на околната
среда и водите в изпълнение на Конституцията
и законите, като:
1. разработва с компетентните органи на
изпълнителната власт (в секторните политики – транспорт, енергетика, строителство,
селско стопанство, туризъм, промишленост,
образование и др.) политиката и стратегията
за опазване на околната среда в Република
България (РБ);
2. ръководи чрез Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда;
3. контролира състоянието на околната
среда на територията на страната;
4. координира контролните правомощия
на другите органи на изпълнителната власт
по отношение на околната среда;
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5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;
6. съвместно със заинтересуваните органи
на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално допустими
емисии – по видове замърсители, и норми
за максимално допустими концентрации на
вредни вещества по компоненти на средата –
по райони;
б) у твърж дава методики за оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС);
в) издава норми за рационално използване
на възобновяеми и невъзобновяеми природни
ресурси;
г) осигурява събирането и предоставянето
на информация за състоянието на околната
среда;
д) утвърждава методики за контрол на
компонентите на околната среда;
7. ежегодно внася в Министерския съвет
(МС) доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува
като Национален доклад за състоянието и
опазването на околната среда;
8. организира и координира дейностите
по Финансовия инструмент на Европейската
комисия за околна среда „LIFE+“.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
(3) Министърът ръководи, контролира и
организира дейността по Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.
(4) М и н ис т ър ът ос ъщес т вя ва и д ру г и
правомощия, възложени му със закон или с
постановление на МС.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнение на правомощията
си министърът се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Чл. 5. Министърът или оправомощено от
него длъжностно лице управлява програми и
проекти в сферата на своята компетентност,
фи на нси ра н и о т п ред п рис ъед и н и т ел н и т е
фондове, Структурните фондове, Кохезионния фонд и други финансови инструменти
на Европейския съюз (ЕС), както и от други
международни финансови институции и донори, и осигурява ефикасното и правомерното
управление на тези програми и проекти.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага
министъра при формулиране и разработване
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на конкретни решения за провеж дане на
правителствената политика, при представянето на тази политика пред обществото и
при осъществяването на координацията на
действията и връзките с кабинета на министър-председателя.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета
на министъра, парламентарния секретар и
директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(3) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването
на решения;
2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за
околната среда и водите;
3. обменя информация с политическите
кабинети на другите министри;
4. осъществява връзките на министъра с
обществеността.
Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет
участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министърпредседателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на МС, с другите държавни органи и
с органите на местното самоуправление, както
и с политически и обществени организации
и с граждани.
Чл. 8. (1) Парламентарният секретар организира връзките на министъра с Народното събрание (НС), парламентарните групи,
народните представители и с политическите
партии и коалиции.
(2) Парламентарният секретар изпълнява
основните си функции, като:
1. осигурява материалите от дейността на
НС и на неговите комисии;
2. дава информация относно дебатите,
повдигнатите въпроси и решенията на комисиите на НС;
3. предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
4. проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в НС, като
информира министъра за всички предложения
за промени в текстовете на законопроектите,
отнасящи се до околната среда и водите, и
съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми;
5. координира и контролира подготовката
на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
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6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните
задачи на кабинета и администрацията;
7. осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра.
Чл. 9. Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават по трудово
правоотношение от министъра и са на негово
пряко подчинение.
Чл. 10. (1) Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ изразява
официалната позиция по различни въпроси
от политиката или текущата дейност, като
предоставя информация относно:
1. текущото състояние на околната среда
и политиката на министерството за нейното
опазване и подобряване;
2. предполагаемото въздействие на дейности
или обекти върху околната среда и водите;
3. настъпило замърсяване или увреждане
на околната среда, а при стихийни бедствия,
производствени аварии и пожари – за предприетите мерки за тяхното ограничаване и
отстраняване и за изискванията към поведението на гражданите;
4. непосредствена опасност от съществено
замърсяване или увреждане на околната среда.
(2) Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“ представя политиката и дейността на министъра пред
обществеността, като:
1. планира и организира връзките на министъра със средствата за масово осведомяване;
2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публични изяви на
министъра;
4. организира пресконференции във връзка
с дейността на министъра;
5. подготвя информация относно дейността
на министъра и предоставянето є на средствата
за масово осведомяване по негово решение;
6. възлага социологически проучвания и
анализи.
(3) Министърът назначава директора на
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ по служебно правоотношение.
Чл. 11. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници по определени
въпроси за подпомагане на кабинета при
анализа на информация за осъществяване на
функциите му.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците се прекратяват по преценка на министъра
или с прекратяването на пълномощията му.
Чл. 12. Министърът със заповед определя
функциите на заместник-министрите.
Раздел IІІ
Отношения на министъра с други държавни
органи
Чл. 13. Министърът осъществява своите
правомощия във взаимодействие с МС, с
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другите министри и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна
държавна политика.
Чл. 14. (1) Министърът самостоятелно или
съвместно с други министри разработва и
внася за приемане от МС:
1. концепции, стратегии и програми за
развитието на околната среда и водите;
2. проекти на нормативни актове, решения
и разпореждания;
3. проекти на международни договори.
(2) Министърът изразява становища по
представените за разглеждане в МС проекти
на актове.
(3) Министърът координира своята дейност
с министър-председателя, а в определени от
него случаи – със заместник министър-председателите.
Чл. 15. (1) Министърът присъства и се
изказва на заседанията на НС и на парламентарните комисии или отговаря на питания
или въпроси на народни представители по
реда, определен в Конституцията на РБ, в
Правилника за организацията и дейността
на НС и в Устройствения правилник на МС
и на неговата администрация.
(2) Министърът представя в МС 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. 16. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция и в 15 дирекции,
както и в други административни звена и
отделни длъжности.
(2) Числеността на персонала в администрацията на министерството е посочена в
приложението.
Чл. 17. Министърът утвърждава структурата на административните звена, поименното и
длъжностното разписание на министерството,
както и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 18. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията
и актовете, свързани с осъществяването на
правомощията на министъра, във връзка със:
1. разработването на стратегии, програми
и баланси за опазване на околната среда
по компоненти, за рационално управление
и използване на водите, за управление на
дейностите, свързани с отпадъците и опасните вещества, за опазване на биологичното
разнообразие, за ограничаване на вредните
физични фактори и др.;
2. управлението на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда, Националната система за мониторинг
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на околната среда и Националната система
за мониторинг на водите;
3. контрола върху състоянието на околната
среда;
4. обявяването и опазването на защитените
територии, защитените зони и защитените
видове растения и животни, управлението
на националните паркове и резерватите и
опазването на биологичното разнообразие;
5. използването и опазването на водите.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 19. (1) Главният секретар осъществява а дминист рат ивното ръководст во на
министерството в изпълнение на законните
разпореждания на министъра.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на общата и
специализираната администрация за точното
спазване на нормативните актове.
Чл. 20. Главният секретар:
1. организира разпределянето на задачите
между звената от общата и специализираната
администрация в министерството и контролира изпълнението им;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол по изпълнение на възложените задачи;
3. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
4. разработва предложения за длъжностното разписание и утвърждава длъжностните
характеристики;
5. утвърждава разходите по управлението
на администрацията;
6. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на МС;
8. предлага структурирането и преструктурирането на звената, включени в дирекциите;
9. организира заседанията на постоянните
и временните съвети в министерството;
10. ръководи отчета и контрола по изготвянето на заповедите на министъра;
11. координира отношенията между министерството или негови структурни звена,
съответно служители, с други администрации;
12. контролира документооборота в министерството, както и функционалната реализация
на отделните звена, съответно спазването
на служебните отношения, в съответствие с
нормативните актове;
13. изготвя ежегоден доклад за състоянието на административната дейност, който се
представя за утвърждаване от министъра;
14. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК);
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15. осъществява контрол на изготвянето на
доклада за състоянието на администрацията
на министерството;
16. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 21. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството
и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството.
(2) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност
и йерархическа подчиненост.
(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, проверки по предложения и сигнали, както и по
случаи с широк обществен отзвук. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва общи, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на
административната дейност в министерството
и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството;
2. извършва проверки за анализ и оценка на
ефективността на дейността на министерството и на административните структури, чиито
ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството, и
проверки за оценка на корупционния риск;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и
неефективна работа на министерството и на
административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на министерството;
4. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по сигнали и предложения срещу
незаконни или неправилни действия или без-
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действия на служители от министерството и
от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на министерството;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на министерството и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;
6. съставя актове за установяване на административни нарушения по глава шеста
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове;
7. прави предложения до министъра за
образуване на дисциплинарни производства
при констатирани нарушения на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация;
8. представя необходимата информация и
документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
съгласно изискванията на Закона за предот
вратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ);
9. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на служителите от администрацията на министерството и административните структури, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството, за подаване на
декларации съгласно изискванията на ЗПУКИ;
10. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността
на министерството и на административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на министерството и на административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството;
12. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) Ръководителят на Инспектората докладва на министъра за резултатите от извършените проверки и прави предложения за
отстраняване на констатираните пропуски и
нарушения.
(7) Ръководителят на Инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на МС отчет за извършените
проверки през предходната година.
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(8) Ръководителят на Инспектората представя ежегоден отчет на министъра на околната
среда и водите за дейността на Инспектората
през съответната година.
(9) При осъществяване на своите функции
служителите на Инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими
за извършване на проверките. Служителите
в министерството и в административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на
министерството, са длъжни да оказват пълно
съдействие на Инспектората при осъществяване на функциите му.
(10) Организацията на дейността на Инспектората се определя във вътрешни правила,
утвърдени от министъра на околната среда
и водите.
Раздел IV
Служител по сигурността на информацията
Чл. 22. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на министъра
и изпълнява задачите, възложени му със ЗЗКИ
и с нормативните актове по прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на международните договори във
връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически
средства и следи за неговото изпълнение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. извършва обик новено проу чване по
чл. 47 ЗЗКИ;
6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната
единица и води регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. информира незабавно в писмена форма
ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения,
сертификати или потвърждения;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
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и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
12. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
14. отговаря за дейността на регистратурите
за класифицирана информация и контролира
дейностите по създаване, обработване, приемане, съхраняване и предаване на класифицираната информация;
15. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на ЗЗКИ.
(3) Служителят по сигурността на информацията подпомага министъра, като:
1. разработва плановете на министерството
за привеждане в различни степени на готовност
за военно време и за управление при кризи;
2. организира подготовката и защитата на
служителите от системата на министерството
при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
3. осъществява връзки и взаимодействие
с органите на централната администрация
по отношение на управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка.
Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 23. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на
министерството.
(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол се определят с вътрешни
актове на министъра в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор и указанията по неговото
прилагане.
(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол на дейностите по
усвояване на средствата по Програма ФАР,
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, както и от други донори
в частта на съфинансирането от държавния
бюджет.
(4) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра.
Раздел VI
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 24. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и го подпо-
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мага при изграждането и функционирането на
адекватни и ефективни системи за финансово
управление и контрол.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор (ЗВОПС), международните стандарти
за професионална практика по вътрешен одит,
Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекция „Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра на финансите Методология
за вътрешен одит в публичния сектор при
спазване на принципите за независимост и
обективност, компетентност и професионална
грижа, почтеност и поверителност;
2. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол,
включително за законосъобразност и добро
финансово управление;
3. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, които са
въведени от министъра;
4. проверява и оценява съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейнос
тите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
5. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнения, провеждане на обучения и други с цел да се подобрят процесите
на управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това;
6. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е
одитирана, а при необходимост – и с одитния
комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
7. изготвя и представя на министъра и на
одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40
ЗВОПС;
8. дава становище за информаци ята в
годишния доклад и въпросника за състоянието на системите за финансово управление
и контрол в министерството в съответствие
с констатациите от извършените вътрешни
одити.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 25. (1) Общата администрация подпомага дейността на министъра, дейността на
специализираната администрация и дейнос
тите по административното обслужване на
гражданите и юридическите лица.
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(2) Общата администрация е структурирана във:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Финансово управление“;
3. дирекция „Стопанска дейност и човешки
ресурси“;
4. дирекция „Обществени поръчки“;
5. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
6. дирекция „Информационно обслужване
и канцелария“.
Чл. 26. Дирекция „Правна“:
1. участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с дейността
на министерството;
2. съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни
или административни актове и наказателни
постановления, издавани от министъра;
3. изготвя, а в определени случаи и съвместно с другите дирекции съгласувателни
становища по проекти на актове на МС;
4. осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата;
5. изготвя проекти на договори и съгласува
по законосъобразност договорите, изготвени
от други дирекции или предложени от други
лица и организации;
6. организира и координира процеса на
достъп до обществена информация и достъп
на обществеността до информация за околната среда.
Чл. 27. Дирекция „Финансово управление“:
1. подпомага министъра при планирането
и управлението на бюджета на министерството, като прилага националната бюджетна
политика и нормативната уредба в областта
на финансите;
2. изготвя и предлага на министъра средносрочна бюджетна прогноза и проект на бюджет
на министерството по Единната бюджетна
класификация и по бюджетни програми;
3. предлага на министъра разпределение
на бюджета на министерството по административни структури, чиито ръководители са
второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на министерството;
4. контролира и анализира изпълнението
на бюджета на първостепенния разпоредител
с бюджет и на административните структури,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, в рамките на утвърдените им бюджети;
5. изготвя промени и прави предложения
за промени по бюджета на министерството
на основание Закона за публичните финанси;
6. изготвя и предлага за утвърждаване от
министъра или от упълномощено от него
длъжностно лице годишни разчети на при-
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ходите, помощите и даренията, разходите,
трансферите и финансирането на сметките
за средства от ЕС;
7. изготвя ежемесечни заявки за лимит съгласно указанията на министъра на финансите
за осигуряване на средства за извършване
на плащанията на текущите и капиталовите
разходи по бюджета на министерството и на
текущите и капиталовите разходи на сметките
за средства от ЕС;
8. анализира и разпределя чрез Системата за
електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)
лимита за разходите между административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството, и одобрява плащанията в
областта на бюджета и сметките за средства
от ЕС и за чуждите средства;
9. извършва счетоводната отчетност на централната администрация на министерството
по елементи на Единната бюджетна класификация, по счетоводни сметки от Сметкоплана
на бюджетните организации и по бюджетни
програми, в т.ч. на сметките за средства от
ЕС, включващи средства от Кохезионния и от
Структурните фондове на ЕС, други средства
от ЕС и други международни програми;
10. изготвя сборни ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства
от ЕС, включващи отчети на средства от
Структурните фондове, Кохезионния фонд
и други финансови инструменти на ЕС и от
други международни финансови институции
и донори и на чуждите средства;
11. изготвя тримесечни оборотни ведомости
и годишен финансов отчет;
12. изготвя тримесечни и годишни отчети
с информация за разходите по бюджетни програми и отчет на полугодието и годишен отчет
за степента на изпълнение на политиките и
програмите по бюджета на министерството;
13. ежедневно п ублик у ва на ин тернет
страницата на министерството информация
за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на министерството, и по код за вид плащане
за всеки работен ден;
14. извършва плащанията на централната администрация на министерството чрез
СЕБРА за сметка на бюджета, сметките за
средства от ЕС, други средства от ЕС и други
международни програми и за чужди средства;
15. участва в изграждането и функционирането на системите за финансово управление
и контрол на министерството, включително в
системата на двойния подпис, с цел законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично
управление на публичните средства;
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16. изготвя ведомости за работни заплати
и документи за стаж и осигурителен доход;
17. организира и участва в инвентаризацията
на активите и пасивите на министерството;
18. участва в планирането и отчитането
на обществените поръчки;
19. следи за навременното освобождаване
на гаранциите въз основа на наличната информация в дирекцията и изготвя уведомителни
писма за извършените плащания по сключените договори и освободените гаранции;
20. в рамките на своята компетентност
участва в подготовката, изготвянето на финансовите обосновки и съгласуването на проекти
на актове на министъра и проекти на нормативни актове, внасяни от министъра в МС;
21. изготвя счетоводната политика на
министерството и дава насоки на второстепенните разпоредители с бюджет относно
бюджетния процес.
Чл. 28. Дирекция „Стопанска дейност и
човешки ресурси“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол на дейностите по управлението на
собствеността на министерството, като за
целта:
а) поддържа в актуално състояние регистри и досиета на имотите на министерството – собствени, предоставени за ползване,
наети и отдадени под наем;
б) осигурява поддържането и ремонта на
недвижимите имоти и движимата собственост
на министерството – стопански инвентар и
офис обзавеждане;
в) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимата собственост на министерството с оглед ефективното и целесъобразното
им използване;
2. организира транспортното обслужване
в централната администрация на министерството и отговаря за експлоатацията и
поддържането в техническа изправност на
моторните превозни средства;
3. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
и функционирането на складовото стопанство
в централната администрация;
4. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на министерството
и прилежащите им терени;
5. организира и следи за изпълнението на
мерките за противопожарна безопасност в
сградите на централната администрация на
министерството и осъществява координацията
и взаимодействието с компетентните органи;
6. организира отбранително-мобилизационната подготовка и дейностите по реакция
при кризи;
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7. организира и контролира дейностите по
пропускателния режим и физическата охрана
на сградите на централната администрация
на министерството;
8. участва и съдейства при извършването
на инвентаризацията на активите и пасивите
на министерството;
9. подпомага министъра при осъществяване
на политиката по управлението на човешките
ресурси в министерството;
10. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, както и процеса по назначаването на служители в министерството;
11. подготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;
12. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните разписания на длъжностите;
13. организира и контролира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите;
14. организира и контролира обучението,
оценяването и развитието на персонала.
Чл. 29. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и изпълнява дейности във
връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им в министерството
и изготвя план-график за провеждането им,
който министърът утвърждава;
2. изготвя вътрешни правила за възлагане
на обществените поръчки и за поддържане
на профила на купувача на министерството,
които министърът утвърждава.
Чл. 30. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. планира, координира и осъществява
провеждането на информационната политика
на министерството;
2. извършва всички дейности по планиране,
координиране и осъществяване на провеждането на информационната политика на
министерството;
3. поддържа и актуализира официалния
раздел на интернет страницата на министерството;
4. участва в разработването на проекти на
съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра
за разглеждане от МС;
5. организира, координира и осъществява
протоколните дейности на министерството.
Чл. 31. Дирекция „Информационно обслужване и канцелария“:
1. организира и осъществява програмното
и техническото осигуряване на компютърната
техника в министерството;
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2. изгражда и управлява вътрешноведомствените информационни системи в централната администрация на министерството
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление;
3. приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към
адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва
външна и вътрешна куриерска дейност;
4. организира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „Едно гише“.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 32. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и 8
дирекции и включва:
1. Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“;
2. дирекция „Политики по околната среда“;
3. дирекция „Национална служба за защита
на природата“;
4. дирекция „Опазване чистотата на въздуха
и предотвратяване на замърсяването“;
5. дирекция „Екологична оценка и оценка
на въздействието върху околната среда“;
6. дирекция „Политика по изменение на
климата“;
7. дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“;
8. дирекция „Управление на водите“;
9. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз и международно сът
рудничество“.
Чл. 33. (1) Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“ се ръководи от
главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(2) Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ изпълнява функциите на
управляващ орган на Оперативна програма
„Околна среда“ (ОПОС) за п рог рамни те
периоди на Кохезионната политика на ЕС и
всички произтичащи от това задължения и
отговорности съгласно регламентите на ЕС,
Кохезионния фонд и Структурните фондове,
в т. ч.:
1. организира, разработва, координира и
съгласува в рамките на Координационния
механизъм по време на изготвянето и изпълнението на ОПОС необходимите документи
за целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд при спазване принципа на
партньорство;
2. провежда преговорите с Европейската
комисия (ЕК) във връзка с ОПОС;
3. осъществява функциите на секретариат
на Комитета за наблюдение на ОПОС, като
отговаря за техническото и административното

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

обслужване на заседанията на Комитета за
наблюдение и отговаря за изпълнението на
решенията му;
4. изготвя предложения за изменение в
ОПОС, преразпределение на средства и представянето им на Комитета за наблюдение за
решение;
5. организира, разработва и представя за
одобрение от Комитета за наблюдение критерии за избор на проекти, както и тяхното
изменение;
6. разработва и представя на Комитета
за наблюдение Комуникационния план на
ОПОС и осигурява неговото изпълнение и
публичност;
7. планира, разработва процедурите и определя сроковете за набиране на проектни
предложения от бенефициенти на ОПОС;
8. разработва и осигурява публикуването
на покани до бенефициентите и обяви за набиране на проектни предложения по ОПОС;
9. организира и извършва оценка на проектните предложения, подадени по процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОПОС;
10. осъществява предварителен и последващ
контрол върху процедурите за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове на
бенефициентите по ОПОС;
11. подготвя и сключва договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПОС;
12. верифицира извършените разходи от
бенефициентите – действително извършени
и в съответствие с правилата на Общността
и на страната;
13. организира и извършва оценка на риска
в рамките на ОПОС;
14. организира изпълнението и контрола
на дейностите по техническа помощ с оглед
на ефективното изпълнение на ОПОС;
15. осигурява финансовото управление на
ОПОС при спазване на принципа за разделение на функциите по управление, плащане
и контрол;
16. организира и извършва оценки на ОПОС
и изпълнява направените препоръки от тях;
17. извършва дейностите по наблюдение
на ОПОС в съответствие с разработената
схема за мониторинг, включваща индикатори
за напредък, набиране и поддържане на информация за анализ и оценка на програмата;
18. подготвя и представя на Комитета за
наблюдение и на ЕК годишните доклади за
напредъка и окончателния доклад за изпълнението на ОПОС;
19. осигурява съответствието на ОПОС с
националната политика и политиките на ЕС
в областта на държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда
и равните възможности;
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20. разработва финансовото планиране
на ОПОС чрез изготвянето на необходимите
документи във връзка с програмното бюджетиране и финансовото планиране, прогнозите
за плащания и представянето им пред съответните институции;
21. регистрира, отчита и докладва всички
установени случаи на нередности по ОПОС;
22. организира архива на документацията
на ОПОС;
23. осигурява и контролира мерките по
информация, обществена осведоменост и публичност относно финансовата помощ от ЕС;
24. извършва оценка на капацитета на
бенефициентите на ОПОС;
25. подготвя проекти на документация за
възлагане на обществени поръчки, финансирани от фондовете на ЕС по ОПОС, когато
бенефициент на безвъзмездната помощ е
самата дирекция;
26. организира обучения, дава указания и
методическа подкрепа на бенефициентите по
време на изпълнение на проектите/операциите по ОПОС по отношение на финансовото
у п равление, мони торинга, п убли чност та,
техническото изпълнение и докладването;
27. поддържа адекватна одитна пътека по
отношение на ОПОС и отговаря за изпълнението на препоръки, дадени в резултат на
проверки от проверяващи институции.
(3) Дейността на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ се подпомага
от служители, заемащи длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на ОПОС и с възнаграждения, финансирани
изцяло от техническа помощ на ОПОС.
(4) Към Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“ функционират две
т ери т ориа лни звена – Велико Търново и
Стара Загора.
Чл. 34. (1) Дирекция „Политики по околната среда“:
1. координира и участва в разработването
на целите и приоритетите на националната
политика за околна среда и на годишните
доклади за дейността на министерството;
2. координира и участва в разработването,
актуализирането и отчитането на национални
стратегии, програми и планове в частта им
за околна среда;
3. участва в разработването, актуализирането и отчитането на стратегии, програми и
планове по компоненти на околната среда и
фактори, които им въздействат;
4. координира и участва в процеса на интегриране на Политиката по околна среда в
другите държавни политики;
5. координира обмена на информация с
регионалните и местните власти при разработване на програми за опазване на околната
среда на общините;
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6. участва в национални и международни
работни групи, съвети и други за разработване на политики, свързани с околната среда;
7. координира и участва в разработването
на прегледи, анализи и прогнози, обработка
на статистически данни, необходими за формиране на националната политика за околна
среда;
8. участва в разработването на икономичес
ки инструменти, свързани с околната среда;
9. координира партньорството и обмена на
информация с Националния статистически
институт и с академичните среди;
10. координира или участва в дейностите в
системата на министерството, свързани с участието на обществеността, неправителствени
организации и други заинтересувани страни,
в изпълнението на националната политика за
опазване на околната среда;
11. координира или участва в дейности,
свързани с повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;
12. ос ъщес т вя ва общо и ме т од и ческо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ);
13. координира и участва в разработването на ръководства, методически указания и
информационни материали, свързани с контролната дейност на РИОСВ;
14. участва в работни групи, съвети и други,
свързани с осъществяването на контрола и
дейността на РИОСВ;
15. методически ръководи и координира
дейността на РИОСВ при възникване на аварийни ситуации и замърсявания на околната
среда;
16. анализира осъществяваната контролна
дейност на РИОСВ и обобщава резултатите
на национално ниво;
17. подготвя отговори по постъпили в министерството предложения и сигнали по реда
на глава осма от АПК, които са свързани с
дейността на дирекцията и/или на РИОСВ;
18. обработва получените сигнали за екологично замърсяване (от „Зелен телефон“,
входяща кореспонденция и електронна поща
на министерството);
19. осъществява дейности по информиране
на обществеността относно Политиката на
управление на околната среда и достъп до
екологична информация чрез предоставяне
на пакет от информационни услуги.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси ра ни със средс т ва о т
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ) или от други международни
финансови източници и донори, когато дирекцията е бенефициент, може да се назначават
служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
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или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.
Чл. 35. (1) Дирекция „Национална служба
за защита на природата“:
1. подготвя проекти на нормативни актове в
областта на защита на природата и генетично
модифицирани организми (ГМО);
2. провежда процедури за обявяване и промени на защитени територии и защитени зони;
3. провежда процедури по възлагането,
приемането или утвърждаването на планове
за управление на защитени територии и защитени зони;
4. провежда процедури по оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения,
проекти, планове и програми и участва в
съвместени процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда;
5. прилага съгласувателни и разрешителни
режими за строителство и дейности в защитени територии, когато компетентен орган е
министърът;
6. провежда процедури по възлагането и
утвърждаването на планове за действие за
растителни и животински видове;
7. подготвя обявяването на защитени видове
растения и животни;
8. разработва и координира контрола по
спазването на ограничителни режими за уязвими биологични ресурси;
9. организира контрола по спазване на
минималните изисквания и условия, при
които могат да се отглеждат животните в
зоологическите градини, цирковете и други
организации;
10. прилага лицензионния режим за зоологическите градини;
11. прилага процедурите за издаване на
разрешения за дейности с ГМО в контролирани условия и при освобождаването им в
околната среда;
12. организира работата на Консултативната
комисия по ГМО към министъра;
13. издава разрешителни и сертификати,
свързани с меж дународната търговия със
застрашени видове от дивата флора и фауна;
14. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и съхраняването на
данни за Националната екологична мрежа
и създаването на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа
на тези данни;
15. организира създаването и поддържането на национална информационна система и
публичен регистър за работа с ГМО и освобождаването им в околната среда;
16. поддържа регистър на организациите
и лицата, които притежават и поддържат
колекции от диви видове от местната или
чуждата флора и фауна;
17. организира и участва в работата на Националния съвет по биологично разнообразие
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и на Висшия експертен екологичен съвет – специализиран състав за разглеждане на планове
за управление на защитени територии;
18. организира прилагането на международни договори и конвенции в областта на
защита на природата;
19. предоставя информация за Националната екологична мрежа;
20. подготвя доклади за прилагането на
директивите на ЕС в сектори „Защита на
природата“ и „ГМО“;
21. участва в работни групи и комисии
на международни конвенции, на ЕК и други
международни договори;
22. подпомага методически дейността на
регионалните органи по отношение на контрола по защитените територии, защитените
зони, биологичното разнообразие и ГМО;
23. поддържа връзк и и координаци я с
други ведомства и организации по въпросите
на защитените територии, защитените зони,
опазването на биологичното разнообразие и
ГМО;
2 4. ос ъщес т вя ва общо и ме т од и ческо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на дирекциите на националните
паркове (ДНП);
25. подготвя отговори по постъпили в министерството предложения и сигнали по реда
на глава осма от АПК, които са свързани с
дейността на дирекцията и/или на ДНП.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси ра ни със средс т ва о т
ЕСИФ или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, се назначават служители по
срочно трудово правоотношение за срока на
съответната дейност по проекта или програмата. Възнагражденията на тези служители се
финансират изцяло със средства на съответния
проект или програма.
Чл. 36. (1) Дирекция „Опазване чистотата
на въздуха и предотвратяване на замърсяването“ осъществява:
1. разработването и/или координацията
по разработването на закони, подзаконови
нормативни актове, методики, инструкции и
други актове;
2. организацията по разработването на
норми за качеството на атмосферния въздух
(К АВ) и алармени прагове за информиране на
населението, за съдържание на вредни вещества в горивата и свързаните с тях технически и
качествени изисквания и за допустими емисии
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници;
3. координацията на дейностите, свързани
с осъществяването на контрола върху спазването на нормите по т. 2;
4. координацията съвместно с компетентните министерства и ведомства на дейностите
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по ограничаване емисиите на вредни вещества
от подвижни източници;
5. координацията на дейностите по разработването и изпълнението на програми
за достигане и поддържане на установените
норми за КАВ, както и на оперативни планове
за действие в случаите на превишаване на установените норми и/или алармени прагове на
територията на страната, при неблагоприятни
метеорологични условия и други фактори;
6. координацията на дейностите по осиг у ряване изпълнението на национа лните
и европейските нормативни изисквания за
оценка на К АВ чрез измервания;
7. организиране на разработването и координиране на прилагането на нормативни
актове, национални и секторни програми
и/или планове за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната по
Конвенцията за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и съответните европейски нормативни изисквания
за ограничаване на емисиите в атмосферния
въздух от определени производства и дейности
(големи горивни инсталации, промишлени
инсталации, дейности, свързани с употребата
на разтворители, инсталации за съхраняване,
товарене и разтоварване на бензини и др.);
8. организиране на разработването и координиране на прилагането на нормативни
актове, национални и секторни програми
и/или планове за действие във връзка с изпълнението на задълженията на страната в
рамките на Виенската конвенция за защита
на озоновия слой;
9. координацията на дейностите по извършването на годишните инвентаризации
по КТЗВДР и на веществата, нарушаващи
озоновия слой;
10. оценяване на проекти, свързани със
замяната на вещества, разрушаващи озоновия слой;
11. извършване на проверки за осигуряване
качеството на данните от инвентаризацията
на парниковите газове;
12. политиката по прилагане на международни актове (конвенции) в областта на
управлението на химикалите относно: процедурата по предварително обосновано съгласие
при международната търговия с определени
опасни химикали и пестициди, устойчивите
органични замърсители, живака, трансграничните въздействия на промишлените аварии;
13. участие в оценяване на вещества, изготвяне на предложения за идентифициране
на особено опасни вещества за разрешаване,
ограничаване на химикали и хармонизиране
на класификацията и етикетирането на опасни
вещества;
14. дейности във връзка с вноса и износа
на опасни химикали, в т.ч. валидиране на
уведомления за износ на опасни химикали;
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15. валидиране на уведомления за класификация на предприятия/съоръжения с нисък
и висок рисков потенциал;
16. организиране на и участие в работата
на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества;
17. изготвяне на становища за екотоксикологичните характеристики на биоцидите при
издаване/изменение на разрешения за тяхната
употреба и пускане на пазара от министъра
на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси;
18. предоставяне на информация на обществеността:
a) за рисковете и безопасната употреба на
химикалите;
б) за публикувани нови или актуализирани
заключения за най-добри налични техники;
19. методическо ръководство по отношение
на издаването, преразглеждането, изменянето,
актуализирането и отменянето на комплексни
разрешителни;
20. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба
по регистрите за изпускането и преноса на
замърсители и участие в съответните работни
органи;
21. координиране и контрол по изпълнението на програми за отстраняване на щетите
върху околната среда от минали действия или
бездействия при приватизация;
22. организиране и ръководство на цялостната дейност на схемата на Общността за
управление по околна среда и одит – EMAS,
и провеждане на процедури за регистрация
и контрол на съответствието с изискванията
за регистрация по EMAS;
23. организиране на цялостната дейност
по изграждането и функционирането на схемата за екомаркировка на ЕС и провеждане
на процедура за присъждане на знак за екомаркировка;
24. координиране съвместно със заинтересуваните министерства и ведомства на дейностите по защита от шум в околната среда;
25. провеждане на процедури за определяне
на превантивни и оздравителни мерки при
непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични
щети в случаите, когато компетентен орган
е министърът на околната среда и водите;
26. създаване и поддържане на информационна система за събиране и обработка на
информацията по екологични щети, необходима за подготовка на докладите до ЕК;
27. оценка на получената информация за
планирани промени в работата на инсталации
с издадени комплексни разрешителни, включително за наличие на „съществена промяна“;
28. контрол по спазване на сроковете за
приключване и на изискванията към процедурите по комплексни разрешителни;
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29. поддържане на публични регистри:
а) с данни за резултатите от издаването,
преразглеждането, изменянето и актуализирането на комплексните разрешителни;
б) на регистрираните по ЕМАS организации и на базата на данни – на продуктите с
присъден знак за екомаркировка;
в) на операторите, осъществяващи стопански дейности в обхвата на нормативната
уредба по отговорността за предотвратяване
и отстраняване на екологични щети;
г) на предприятията/съоръженията с нисък
и висок рисков потенциал;
30. методическо ръководство на работата на:
а) Изпълнителната агенция по околна среда, на регионалните лаборатории на ИАОС и
на РИОСВ при изпълнение на дейностите по
защита от шума, излъчван от промишлени
инсталации и съоръжения;
б) регионалните инспекции по околната
среда и водите, на басейновите дирекции по
управление на водите и на дирекциите на
националните паркове по прилагането на
нормативната уредба по отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
в) регионалните инспекции по околната
среда и водите и на ИАОС по отношение на
управлението на химикалите и предотвратяването на риска от големи аварии с опасни
вещества;
31. поддържане и администриране на Национално информационно бюро за законодателството по химикали;
32. организацията на работата на Висшия
експертен екологичен съвет.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси рани със средст ва о т
ЕСИФ или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, се назначават служители по
срочно трудово правоотношение за срока на
съответната дейност по проекта или програмата. Възнагражденията на тези служители се
финансират изцяло със средства на съответния
проект или програма.
Чл. 37. Дирек ци я „Екологична оценка
и оценка на въздействието върху околната
среда“ осъществява:
1. политиката по оценка на въздействието
на планове, програми и инвестиционни предложения върху околната среда и човешкото
здраве чрез:
а) разработване на проекти на нормативни
актове в областта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционни
предложения и екологична оценка на планове
и програми;
б) разработване, координация и контрол
на прилагането на планове за действие във
връзка с прилагането на европейското законодателство;
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в) изготвяне на становища, позиции и
участие в срещите на компетентните органи
на ниво ЕС;
г) док ла два не по п ри ла га не на на ц и
оналното законодателство с европейското и
международното законодателство;
2. провеждане и координиране на процедурите по ОВОС на инвестиционни предложения
от компетентността на министерството, в т.ч.
координиране на оценката за съвместимост,
в случаите на провеждане на съвместени
процедури по ОВОС с процедури по реда
на чл. 31 от Закона за биологичното разно
образие (ЗБР) и подпомагане на контрола на
издадените решения;
3. провеждане и координиране на процедурите по екологична оценка (ЕО) на планове
и програми от компетенциите на министерството, в т.ч. координиране на оценката за
съвместимост, в случаите на провеждане на
съвместени процедури по ЕО с процедури по
реда на чл. 31 ЗБР и подпомагане на контрола
на издадените решения;
4. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба
(конвенции) по ОВОС в трансграничен контекст и стратегическа екологична оценка,
както и участие в съответните работни органи;
5. организация на работата на Висшия
експертен екологичен съвет;
6. поддържане на публични регистри:
а) с данни за извършване на процедури,
в т. ч. на съвместни процедури по ОВОС с
процедури по реда на чл. 31 ЗБР;
б) с данни за извършване на процедури по
ЕО, в. т.ч. на съвместни процедури по ЕО с
процедури по чл. 31 ЗБР;
7. методическо ръководство на работата
на РИОСВ по отношение на процедурите по
ОВОС и на екологичната оценка.
Чл. 38. (1) Дирекция „Политика по изменение на климата“:
1. разработва нормативни актове в областта
на изменение на климата във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на
международните ангажименти на РБ;
2. координира разработването и прилагането на националната политика по изменение
на климата, в т.ч. за смекчаване на и за адаптация към изменението на климата;
3. подготвя и координира участието на РБ
в международните преговори по Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата
съгласувано с Министерството на външните
работи (МВнР);
4. координира докладването и изпълнението на международните задължения на РБ по
Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата и по Протокола от Киото;
5. извършва и координира дейности, свързани с участието на РБ в различни механизми
за търговия с емисии на парникови газове,
в т.ч. международна търговия с емисии чрез
дейности по създаване на Схема за зелени
инвестиции;
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6. подготвя и преговаря по двустранни меморандуми/споразумения за сътрудничество
в областта на изменение на климата;
7. координира и изпълнява дейности по
проекти с международно финансиране в областта на изменение на климата;
8. участва в разработването на национални
стратегии, планове и проекти в областта на
изменение на климата и отчети по изпълнението им;
9. извършва и координира дейности, свързани с европейските политики по изменение
на климата и прилагане на Европейската
схема за търговия с емисии на парникови
газове в РБ;
10. извършва предварителна оценка на проекти по Механизма „Съвместно изпълнение“
съгласно утвърдените процедури и координира
тяхното одобрение;
11. коорд и н и ра с И АОС дей нос т и по
трансакции на емисии на парникови газове
по проекти „Съвместно изпълнение“ чрез
Националния регистър;
12. осъществява методическо ръководство
на ИАОС по отношение на издаването и преразглеждането на разрешителните за емисии
на парникови газове;
13. извършва проверки за осигу ряване
качеството на данните от инвентаризацията
на парниковите газове;
14. координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени
работни групи във връзка с националната
политика по изменение на климата;
15. представя националната политика по
изменение на климата на различни конференции и работни срещи;
16. подготвя материали и участва в кампании за информиране на обществеността за
проблемите, свързани с изменение на климата.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси рани със средст ва о т
ЕСИФ или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.
Чл. 39. (1) Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ осъществява:
1. разработване на проекти на нормативни
актове, стратегии и програми по управление
на отпадъците;
2. прилагане на политиките на Общността
за ефективно използване на отпадъците като
ресурс и за устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им; подготовка
и реализация на програми и проекти за ресурсна ефективност, материално рециклиране
и кръгова икономика; изпълнение и координация на Националния план за управление
на отпадъците;
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3. изготвяне на доклади до ЕК и до Секретариата на Базелската конвенция относно
прилагането на законодателството по управление на отпадъците;
4. издаване на разрешения на организации
по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;
5. издаване на разрешения за превоз на
отпадъци за и от РБ със или без транзит през
трети страни, внос в РБ от трети страни, износ
от РБ за трети страни и транзит през РБ от
и към трети страни при условията и по реда
на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г.
относно превози на отпадъци;
6. класифициране на отпадъци – в случаите
чрез изпитване;
7. координация и контрол по прилагане на
изискванията за управление на:
а) опаковки и отпадъци от опаковки;
б) отработени масла и отпадъчни нефто
продукти;
в) полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;
г) негодни за употреба батерии и акумулатори;
д) излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване;
е) излезли от употреба моторни превозни
средства;
ж) излезли от употреба гуми;
з) биоразградими отпадъци;
и) строителни отпадъци;
к) битови отпадъци;
л) полимерни торбички;
м) утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ);
н) рециклиране на кораби;
8. координация и контрол по прилагане
на изискванията за опазване на почвите при
употреба на утайки от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието;
9. контрол по изпълнението на Националния план за управление на отпадъците,
включително:
а) координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за обезвреждане
на битови отпадъци;
б) координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/
или обезвреждане на отпадъци, и спазване
на изискванията при избор на площадки за
разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци;
10. методическо ръководство на РИОСВ
по прилагане на законодателството по управление на отпадъците, както и във връзка с
осъществяваната от тях контролна дейност
в областта на управлението на отпадъците;
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11. изготвяне на становища по проекти,
финансирани по ОПОС, от държавния бюджет и от Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС);
12. опазването на почвите чрез:
а) разработване и прилагане на стратегическа и нормативна рамка за осъществяване на
националната политика, свързана с опазването
на почвите и техните функции, както и тяхното
устойчиво ползване и трайно възстановяване
като компонент на околната среда;
б) координиране дейността на другите
компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите
и почвите съгласно изискванията на Закона
за почвите;
в) съгласуване и контрол по спазването
на проектите за рекултивация на нарушени,
ерозирани, замърсени и други терени;
г) оказване на методична помощ на РИОСВ
и ИАОС по оперативната контролна и мониторингова дейност, свързана с опазването
на почвите;
д) участие в работните органи на Съвета
на ЕС и ЕК по подготовката на документи,
свързани с опазването на почвите;
13. изпълнение на Конвенцията на ООН
за борба с опустиняването в тези държави,
които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка, ратифицирана със
закон, приет от 39-ото Народно събрание
на 12 януари 2001 г. (ДВ, бр. 56 от 2002 г.),
наричана по-нататък „Конвенцията на ООН
за борба с опустиняването“, чрез:
а) координиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с
опустиняването;
б) изготвяне на национални доклади за
отчитане на напредъка по изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването;
в) координиране изпълнението на Национална програма за действие за устойчиво
управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2014 – 2020 г.
(актуализация);
г) участие в регионални работни срещи,
комитети, конференции за отчитане на работата по изпълнение на Конвенцията на ООН
за борба с опустиняването;
14. координиране дейността на другите
компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите
и почвите съгласно изискванията на Закона
за почвите;
15. координиране изпълнението на Националната стратегия и на Плана за действие
за борба с опустиняването и деградацията
на земите и мерките за тяхното изпълнение;
16. методическото ръководство на РИОСВ
по отношение на дейностите, свързани с опазването на земите и почвите;
17. административното, финансовото и
техническото управление на проектите, финансирани по Програма ИСПА/Кохезионния
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фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване
на Кохезионен фонд (OB, L 130, 25.05.1994 г.),
наричан по-нататък „Регламент на Съвета
(ЕО) № 1164/94“;
18. експертното обезпечаване на запитвания от службите на ЕК и на националните
институции, както и последващите одити от
ЕК във връзка с приключване на проектите,
финансирани по Програма ИСПА/Кохезионния фонд съгласно Регламент на Съвета
(ЕО) № 1164/94;
19. експертното обезпечаване на текущи
арбитражни дела и извънсъдебни споразумения
по договори към проекти, финансирани по
Програма ИСПА/Кохезионния фонд съгласно
Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;
20. експертното обезпечаване и първоначалния преглед на текущи плащания по
проектите, финансирани по Програма ИСПА/
Кохезионния фонд съгласно Регламент на
Съвета (ЕО) № 1164/94, както и по текущи
съдебни дела и извънсъдебни споразумения;
21. изпълнението на проекти в областта на
управление на отпадъците, финансирани със
средства от националния бюджет;
22. изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и от международните финансови
инструменти (МФИ);
23. дейности във връзка с мониторинга и
контрола на проекти, финансирани със средства от ЕС и МФИ.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси ра ни със средс т ва о т
ЕСИФ или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.
Чл. 40. (1) Дирекция „Управление на водите“ осъществява управлението на водите
на национално ниво чрез:
1. разработвaне на проекти на нормативни
актове в областта на управлението на водите;
2. управление на речните басейни, в т.ч.
опазване на околната среда в морските води
чрез:
а) участие в разработване и прилагане на
стратегии и нормативни актове в областта на
управлението на речните басейни;
б) участие в разработването и прилагането
на стратегии и нормативни актове в отраслите
във водния сектор;
в) координиране на разработването на
плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ), в т.ч. участие и методическо ръководство при разработване на ПУРБ:
аа) при планирането и изпълнението на
програмите за мониторинг за състоянието
на водите;
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бб) при изпълнението на административните мерки в програмите от мерки в ПУРБ;
вв) при изпълнение на програмите от
мерки в ПУРБ, в секторните политики за
използване на водите;
гг) при прилагането на държавната политика за управление на водите на басейново
ниво и постигането на ефекта от изпълнението
на програмите от мерки в ПУРБ;
г) участие и методическо ръководство при
разработването и прилагането на морската
стратегия;
д) участие в подготовката на документи,
както и докладване и участие в работата на
органите на ЕС;
е) участие съвместно с други държави в
разработването и съгласуването на политики,
стратегии и програми, свързани с управлението
на речните басейни, и Морската стратегия;
ж) осигуряване на единен подход при финансиране на програмите от мерки в ПУРБ
чрез фондовете на ЕСИФ, ПУДООС и от
държавния бюджет;
з) определяне на зони за защита на водите;
и) провеждане на процедури за издаване,
изменяне, продължаване и прекратяване на
разрешителните за ползване на воден обект;
к) оценка на ресурсите на минералните
води и съставяне на водните им баланси;
л) водене на регистри на издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни и обобщаване на регистрите по чл. 182,
ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за водите (ЗВ);
3. управление на риска от наводнение и на
комплексните и значими язовири чрез:
а) координиране изпълнението на задълженията на РБ по изискванията на Директивата
за наводненията;
б) координиране и обобщаване изпълнението на програмите от мерки на плановете за
управление на риска от наводнения (ПУРН);
в) трансгранично сътрудничество и координация във връзка с управление на риска
от наводнения;
г) докладване изпълнението на изискванията на Директивата за наводненията пред ЕК;
д) провеждане на процедурите и подготовката на разрешителните за водовземане,
когато компетентен орган по издаването е
министърът на околната среда и водите;
е) съставяне на годишни и месечни графици
за водовземане от комплексните и значимите
язовири по приложение № 1 към ЗВ;
ж) контрол и предоставяне на информация
по изпълнението на месечните графици за
водовземане от комплексните и значимите
язовири по приложение № 1 към ЗВ;
з) оперативно управление на повърхностните води при възникване на извънредни
ситуации при наводнения или суша;
4. осъществяване на общо и методическо
ръководство, координация и контрол върху
дейността на басейновите дирекции, провеждане на процедури за предоставяне на
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концесии за ползване на минерални води и
осъществяване на контрол по изпълнението
на концесионните договори;
5. подготвянето на отговори по постъпили
в министерството предложения и сигнали по
реда на глава осма от АПК, които са свързани
с дейността на дирекцията и/или на басейновите дирекции;
6. осигуряване на техническо и експертно
обслужване на Координационния съвет по
водите, Висшия консултативен съвет по водите
и на Консултативния координационен съвет
по Морската стратегия;
7. взаимодействие и координация с други
централни ведомства и техните регионални
структури при осъществяване управлението
на водите;
8. у частие в дейностите по прилагане
на международни конвенции, включително
координация на участието на басейновите
дирекции;
9. участие в подготовката за приемане от
МС на ПУРБ, ПУРН и на Морската стратегия.
(2) За осигуряване на дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или
п рог рами, финанси ра ни със средс т ва о т
ЕСИФ или от други международни финансови институции и донори, когато дирекцията
е бенефициент, може да се назначават служители по срочно трудово правоотношение
за срока на съответната дейност по проекта
или програмата. Възнагражденията на тези
служители се финансират изцяло със средства
на съответния проект или програма.
Чл. 41. (1) Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно
сътрудничество“ осъществява:
1. координацията на цялостната дейност
на министерството по въпросите на ЕС във
връзка с прилагането на европейското законодателство по околна среда, в т.ч.:
а) участието на РБ в процеса на вземане
на решения в ЕС;
б) подготовката на национални позиции
и указания по въпросите на околната среда
за участие в работните органи на Съвета на
ЕС и ЕК;
в) участието в разработването на нормативни актове, транспониращи европейското
законодателство;
г) организирането на работата на междуведомствената Работна група 20 „Околна среда“
в рамките на Координационния механизъм
по европейските въпроси;
д) координацията на процеса на докладване
до ЕК по силата на действащото европейско
законодателство в областта на околната среда;
е) координацията на процедурите по предоставяне на информация на ЕК по нейни
запитвания относно правилното прилагане
на законодателството на ЕС по околна среда
(т. нар. информационна фаза);
ж) координацията на процеса на изготвяне и съгласуване на позиции по стартирани
от ЕК процедури по нарушение (infringement
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procedures) в областта на околната среда срещу
Република България по смисъла на чл. 258 и
260 от Договора за функционирането на ЕС;
з) координацията на участието на министерството в Европейската мрежа за прилагане и налагане на европейското екологично
законодателство (ИМПЕЛ);
и) участие в програмирането по изпълнение
на мерките в областта на околната среда във
връзка със задълженията на РБ като страна – членка на ЕС;
2. мобилизирането на външни финансови
ресурси от международни програми за изпълнение на приоритетни екологични проекти;
3. организацията, поддръжката и координацията на дейностите по осъществяване на
международното сътрудничество на двустранно и многостранно ниво на министерството
и неговите структури;
4. дейностите по подготовка, съгласуване,
сключване, координиране и контрол на изпълнението на двустранни и многостранни международни договори, споразумения, конвенции,
протоколи, програми и други международни
документи и ги съгласува с МВнР;
5. поддържането и координирането с МВнР
на контактите на министерството и неговите
структури със съответните чужди правителствени ведомства и техните структури, както
и с международни правителствени и неправителствени организации – ООН, ЮНЕСКО,
ЮНЕП, ПРООН, ГЕФ, СБ, ОИСР, ОЧИС,
ПСЮИЕ, РЕЦ, и с други институции, както
и на процеси, инициативи и програми;
6. поддържането и координирането на
контактите на министерството и неговите
структури със задграничните представителства на Република България и посолства и
представителства на чужди държави в РБ;
7. организирането и координирането на
дейността на министерството по подготовката
и осъществяването на Официална помощ за
развитие в областта на околната среда и водите;
8. връзки и контакти между български и
чуждестранни заинтересувани страни за привличане на помощ и инвестиции в областта
на околната среда и водите;
9. организирането, координирането и участието в провеждането на международни преговори и срещи;
10. координирането и участието в работата на правителствени смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество; изготвя и съхранява
паметни записки от международните срещи
на министъра, неговите заместници, главния
секретар и от други международни срещи,
свързани с дейността на министерството и
неговите структури;
11. поддържането на база данни за международните договори в областта на околната
среда и водите и международните проекти,
финансирани от източници, различни от европейските фондове;
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12. съвместно с представители на други
структурни звена на министерството функциите на Програмен оператор по Финансовия
механизъм на ЕИП;
13. съвместно с представители на други
структурни звена на министерството функциите на Междинен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
14. съвместно с представители на други
структурни звена на министерството функциите на Национално звено за контакт по
Програма „Лайф“ на ЕС;
15. подготовката на програмни документи
за следващите програмни периоди на програмите по т. 12 и 13;
16. дейности във връзка с подготовката,
управлението, изпълнението, мониторинга
и контрола на международни и европейски
проекти;
17. извършването оценка на потребностите
от външно финансиране на изпълняваните
от министерството политики и програми
съвместно с бенефициенти в системата на
министерството и идентифицирането на подходящи донорски програми;
18. участие в разработването на програмни
документи в други ведомства и управляващите или наблюдаващите органи на програми,
финансирани от ЕС и други донори, за които министерството не е управляващ орган/
междинно звено;
19. координиране на дейностите по усвояване на средства по програми, финансирани от
ЕС и други донори, с всички заинтересувани
национални и международни институции и
организации.
(2) За осигуряване на дейностите по т. 12 – 14
може да се назначават служители по срочно
трудово правоотношение за срока на съответната дейност по проекта или програмата.
Възнагражденията на тези служители се финансират изцяло със средства на съответния
проект или програма.
Раздел IХ
Организация на работата на министерството
Чл. 42. Чрез дейността на администрацията
се осигурява разработването и провеждането на държавната политика от министъра в
рамките на предоставените му правомощия.
Чл. 43. (1) В съответствие с правомощията
си и съгласно нормативните актове министърът разработва дългосрочна програма и
годишни планове, които предоставя на главния секретар за координиране и контрол по
изпълнението им.
(2) В програмата и плановете по ал. 1
задължително се съдържат:
1. документи, които трябва да се разработят
от министерството в изпълнение на функциите
му (стратегии, планове, програми, баланси,
нормативни актове);
2. оперативни действия при провеждане
на политиката в сферата на административните и договорните отношения или в други
специфични сфери.
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Чл. 44. Главният секретар свиква по своя
преценка и по целесъобразност ръководните
държавни служители от съответните звена за
обсъждане на различни въпроси и отговаря
за изпълнението на комплексната програма.
Ч л. 45. (1) Д и рек т ори т е о т г оваря т за
частта от програмата и плановете съобразно
функциите на дирекцията и определените от
главния секретар конкретни задачи.
(2) Служителите, които заемат експертни
длъжности с аналитични и/или контролни
функции, експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности,
изпълняват конкретни задачи, които са им
поставени от преките им ръководители, в
съответствие с длъжностите.
Чл. 46. Задачите в министерството се
реша ват о т о тдел ни л ица, звена и л и о т
разширен екип съгласно Инструкцията за
документооборота.
Чл. 47. (1) Директорите на дирекции „Финансово управление“, „Обществени поръчки“,
„Стопанска дейност и човешки ресурси“ и
„Правна“ парафират в посочения ред договори и други актове, които имат за предмет
финансово-стопански отношения.
(2) Оригиналите на договорите, по които
страна е министърът, се съхраняват в деловодството. Копие от всеки договор се съхранява
от финансовия контрольор и от ресорния
директор, отговарящ за изпълнението му.
Чл. 48. Директорите на дирекциите от специализираната администрация отговарят за
осъществяване на функциите на съответните
звена, определени с правилника.
Чл. 49. (1) Директорите на регионалните
инспекции, на националните паркове, на
басейновите дирекции и изпълнителният директор на ИАОС до 31 януари всяка година
разработват и представят за утвърждаване от
министъра годишен план за оперативната и
контролната дейност на ръководените от тях
администрации.
(2) Директорите на регионалните инспекции, на националните паркове и на басейновите дирекции представят на министъра
годишни отчети за изпълнението на плановете
за оперативната и контролната дейност и за
състоянието на администрацията.
(3) Изпълнителният директор на ИАОС
представя на министъра тримесечни и годишни отчети за изпълнението на дейностите,
залегнали в плана за дейността на Изпълнителната агенция.
Чл. 50. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Извън времето на
задължително присъствие служителите могат
да отработват дневното работно време през
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определени дни в следващия или в друг ден
от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
система за контрол на достъпа в сградите на
министерството или по друг подходящ начин.
(4) Министърът с вътрешни правила определя конкретната организация на работа
и контрола по спазване на установеното
работно време.
(5) За служителите, които осъществяват
дейности по административно обслужване,
главният секретар определя със заповед работно време за осигуряване на непрекъсваем
процес за работа с потребители на административни услуги.
Приложение
към чл. 16, ал. 2
Численост на персонала в администрацията на
Министерството на околната среда и водите –
423 щатни бройки
Политически кабинет
9
Главен секретар
1
Инспекторат
4
Финансов контрольор
1
Служител по сигурността на информацията
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Експертни представители в Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел
3
Обща администрация
90
в т.ч.:
дирекция „Правна“
17
дирекция „Финансово управление“
16
дирекция „Стопанска дейност и човешки
ресурси“
18
дирекция „Обществени поръчки“
9
д и рек ц и я „Вр ъ зк и с общес т венос т та и
протокол“
7
дирекция „Информационно обслужване и
канцелария“
23
Специализирана администрация
304
в т.ч.:
Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“
в т.ч. териториалните звена – Велико Търново и Стара Загора
125
дирекция „Политики по околната среда“
13
дирекция „Национална служба за защита
на природата“
33
дирекция „Опазване чистотата на въздуха и
предотвратяване на замърсяването“
30
дирекция „Екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда“
11
д и рек ц и я „Пол и т и к и по изменен ие на
климата“
13
дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“
24
дирекция „Управление на водите“
32
д и р ек ц и я „Ко орд и на ц и я по в ъп р о си т е
на Европейск и я с ъюз и меж д у народ но
сътрудничество“
23
7191

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, и за контрола
над тях в Държавната комисия по сигурността
на информацията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, и за
контрола над тях в Държавната комисия по
сигурността на информацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на
дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия, и за контрола над тях в Държавната
комисия по сигурността на информацията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите,
свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
(ОБВВПИ), и контролът над тях в Държавната
комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ).
Чл. 2. В Държавната комисия по сигурността на информацията се осъществяват
следните дейности с ОБВВПИ:
1. придобиване, съхранение и отчет на
ОБВВПИ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт
и пренасяне на ОБВВПИ;
3. извършване на технически прегледи и
ремонт;
4. носене и употреба на служебно оръжие;
5. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ
НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ
ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията придобива ОБВВПИ
чрез закупуване при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
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(2) Държавната комисия по сигурността на
информацията придобива ОБВВПИ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи
разрешения за производство или търговия,
издадени при условията и по реда на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски
дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия,
издаден при условията и по реда на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба и правилника за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБВВПИ за
нуждите на ДКСИ на продавача по сделката
се издава сертификат за краен потребител.
Чл. 4. (1) При предаване на ОБВВПИ на
ДКСИ страните по договора изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се
вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка
на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите (БП);
3. видът, количествата и производствените
данни на взривните вещества (ВВ) и пиротех
ническите изделия.
(2) Протоколът по ал. 1 е основание за
издаване на док у мент за зачисл яване на
ОБВВПИ в ДКСИ, а за продавача – за снемането им от отчет.
Чл. 5. Държавната комисия по сигурността
на информацията придобива ОБВВПИ при
условията и по реда, определени и в други
закони.
Раздел II
Съхранение и отчет на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия
Чл. 6. Съхранението на ОБВВПИ е дейност,
осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в
готовност за използване по предназначение.
Чл. 7. В зависимост от периодичността на
използване на оръжието неговото съхранение
се определя като:
1. ежедневно – когато оръж и ята не се
използват ежедневно за срок до един месец;
2. краткосрочно – когато оръжията не се
използват за срок от един месец до една година;
3. дългосрочно – когато оръжията не се
използват за срок, по-дълъг от една година.
Чл. 8. (1) Придобитите от ДКСИ ОБВВПИ
се съхраняват и водят на отчет за текущо
доволствие.
(2) Допустимото максимално количество
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от различните условни групи,
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съхранявани в една сграда (склад), както и
изискванията за съвместното им съхранение
и транспортиране са посочени в таблицата в
приложение № 1.
Чл. 9. Изискванията към сградите за съхранение на ОБВВПИ по отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията
и преустройството им се определят съгласно
Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 10. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБВВПИ в сградите (складовете) са:
1. в случаите по чл. 7, т. 1 оръжията и
полагащите им се боеприпаси се съхраняват
в специално оборудвани помещения (дежурни
стаи); редът за съхранението на оръжието и
боеприпасите в специално оборудвани помещения се урежда със заповед на председателя
на ДКСИ;
2. оръжията в случаите по чл. 7, т. 2 и 3,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия се съхраняват в сгради
(складове), обособени в складови бази;
3. оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия трябва
да са в здрава опаковка, пломбирани или
запечатани, поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати
към проходите;
4. между наредените в една фигура оръжия
и боеприпаси от две и повече номенклатури
се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният най-отдолу сандък се поставя
на разстояние от 12 до 18 см от пода върху
дървени накладки или палети;
5. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър),
количеството и производствените данни (за
боеприпасите); най-отгоре на фигурата се
поставят непълните сандъци с надпис „НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът и количеството
на ОБВВПИ в него;
6. в сградите (складовете) ОБВВПИ се
подреждат така, че да се използва най-добре
площта на склада, да се запази естественото
осветление, да се осигурят добра вентилация
и възможност за бързо изнасяне;
7. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия
за използване на средства за механизация в
сградите (складовете) се оставят следните
проходи:
а) работен – срещу всяка врата, с широчина
1,50 м – по средата на сградата (склада) или
по протежение на едната от стените; при съхранение на ОБВВПИ в сандъци с широчина,
по-голяма от 1 м, широчината на прохода
може да се увеличи до 3 м;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБВВПИ – с широчина
от 0,6 до 0,8 м;
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8. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване),
но неопасни за съхранение, се съхраняват на
отделни фигури, на които се поставя надпис
„ЗАБРАНЕНИ!“;
9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в сградите (складовете) на
височина, определена за всеки вид боеприпас,
съгласно приложение № 2;
10. сградите (складовете) за съхранение на
ОБВВПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана, като конструкцията им не трябва
да позволява нерегламентиран достъп в тях;
11. подът трябва да е изграден от твърда
настилка (бетон, асфалтобетон и др.), да е
безискров и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 t/m 2;
12. пред фронта на сградите (складовете)
по цялата им дължина се построява бетонна
или асфалтобетонна площадка с широчина
най-малко 8 м и с товароносимост най-малко
4 t/m 2 , която да е по-ниска от нивото на сградата (склада) и с наклон от 3° до 5° за осигуряване на нормалното оттичане на дъждовната
вода и нормалната работа със средствата за
механизация при товаро-разтоварни работи;
13. пред фронта на сградите (складовете)
се изграждат рампи със следните размери:
а) дължина – дължината на склада;
б) широчина – от 1,50 до 2,00 м;
в) височина – от 1,20 до 1,40 м;
14. непосредствено около сградата (склада)
се разполага тротоар от базалтови плочки
или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м
и с наклон към отводнителната канавка 10°;
15. водата от канавките и улуците се извежда
по водосточни тръби в общата отводнителна
мрежа на района;
16. прозорците на всички помещения се
разполагат на 3 м от пода и се осигуряват с
метални решетки с размери, непозволяващи
изваж дането на ОБВВПИ, съхранявани в
помещението;
17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения, които се огряват от слънцето,
се проектират със слънцезащита или допълнително се поставя подходяща такава с цел
недопускане попадането на преки слънчеви
лъчи върху ОБВВПИ.
(2) В случаите, нерегламентирани в Закона
за устройство на територията и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните
взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) (в
метри) от сградите (складовете) за съхранение на ОБВВПИ от населени места, селищни
образувания, отделни сгради и съоръжения и
транспортни средства се определят съгласно
Методиката за определяне на безопасните
разстояния при взрив – приложение № 3.
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Чл. 11. (1) При съхранение на ОБВВПИ
сградите (складовете) се осигуряват със сиг
нално-охранителна и пожароизвестителна
техника и система за физическа охрана.
(2) След приключването на работа вратите
на сградата (склада) се заключват и запечатват
единствено от материалноотговорното лице, на
което се числят ОБВВПИ (завеждащ склада).
(3) По изключение с разрешение на прекия
началник на лицето по ал. 2 сградата (складът)
може да се отвори от комисия, назначена от
ръководителя на структурата в ДКСИ. Комисията съставя протокол, в който се посочват
причината за отварянето, работата, която е
извършена, ОБВВПИ или имущество, които
са взети или оставени, номер, количество и
категория на ОБВВПИ. Номерът на протокола
се вписва в книгата за посещение и работа
в сградата (склада). Сградата (складът) се
запечатва с печат, чийто номер се вписва в
протокола.
(4) При отварянето на сградата (склада)
от лицето по ал. 2 или от комисията по ал. 3
се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на сградата (склада).
(5) При констатирането на повреди при отварянето на сградата (склада) лицето по ал. 2
незабавно уведомява прекия си началник. В
този случай проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия,
назначена от председателя на ДКСИ.
(6) На лицето по ал. 2 се провежда обучение
за безопасна работа с ОБВВПИ, а на лицата,
работещи в сградата (склада), се провежда
ежедневен инструктаж.
Чл. 12. Територията, на която се разполагат сградите (складовете) за съхранение на
ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има суха и отцедлива почва;
2. да не е в зоната на поройни, заливни,
подпочвени и други води;
3. да е в оврази и скатове, осигуряващи
естествена защита и маскировка;
4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради (хранилища)
за съхранение на ОБВВПИ в зависимост от
характера и обема на съхраняваните ОБВВПИ;
5. да позволява изграж дане на вкопан
или обвалован тип взривоопасни сгради и
съоръжения;
6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за нейното свързване
с националната пътна и железопътна мрежа
и с енергосистемите;
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7. да позволява осигуряването с необходимото количество вода за питейни, производствени и противопожарни нужди;
8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от разположени
в близост до нея обекти и растителност;
9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни),
електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
11. територията на разстояние до 5 м от
сградата (склада) да се поддържа винаги почистена от растителност и други материали.
Чл. 13. (1) Зачислените на служителите
на ДКСИ огнестрелни оръжия и боеприпаси
се съхраняват в метални каси в служебните
им помещения или в специално оборудвани
помещения, намиращи се под контрола на
съответните длъжностни лица. Огнестрелните
оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта
и без поставен пълнител (лента) със спуснати
части на ударно-спускателния механизъм и
поставени „на предпазител“.
(2) Служителите на ДКСИ могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им
боеприпаси за тях в домовете си в периода
между два работни дни или две дежурства.
В тези случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без патрон
в патронника и без да е заредено с патрони,
в неподвижно закрепени метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се
устройства.
(3) При ползване на законоустановен отпуск
или при пътуване извън страната, когато не са
налице необходимите условия за съхранение
и опазване на служебното оръжие и боеприпаси по ал. 1 и 2, те се предават за временно
съхранение на длъжностното лице, което го
е зачислило на служителя.
(4) При изгубване или противозаконно
отнемане на зачислените служебно оръжие
и/или боеприпаси служителят незабавно уведомява председателя на ДКСИ чрез директора
на дирекцията (началника на отдела), в която
служи. В срок три работни дни от узнаването
на събитието служителят уведомява и писмено председателя на ДКСИ чрез директора на
дирекцията (началника на отдела).
(5) Незабавно след узнаването за смърт
на служител, на когото са зачислени огнестрелно оръжие и боеприпаси, директорът на
дирекцията (началникът на отдела) уведомява
писмено председателя на ДКСИ и предприема необходимите мерки за получаване на
служебното оръжие и боеприпасите.
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Чл. 14. (1) От чет ът и от четност та на
ОБВВПИ в ДКСИ са организирани съгласно
изискванията на документите, определящи
отчета и отчетността на активите в ДКСИ.
(2) Водят се отчетни книги (контролни,
магазинни, партидни, дневници), картон-опис,
служебни книжки, формуляри и документи
по строга отчетност, отразяващи движението,
наличността и качественото състояние на
ОБВВПИ.
(3) Отчетността на оръжията се води по
вид, марка, модел, калибър и уникален производствен номер и/или уникална маркировка.
В отчетните документи се отразяват количеството, качественото състояние и единичната
цена на оръжията.
(4) Отчетността на боеприпасите, взривните вещества и пиротехнич еските изделия се
води по производствени данни, количество,
качествено състояние и единична стойност.
(5) Състоянието на отчета и отчетността
е елемент от общата оценк а за състоянието
на ОБВВПИ.
Г л а в а

т р е т а

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА, БОЕ
ПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И
ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ
НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 15. Транспортирането на ОБВВПИ
включва превоза им от едно място до друго
и свързаните с това дейности, като опаковане,
маркиране, престой, времето за престой при
товарене и разтоварване на транспортните
средства и охраната им.
Чл. 16. (1) С автомобилен транспорт се
транспортират:
1. взривни вещества и пиротехнически
изделия;
2. оръжия;
3. боеприпаси:
а) бойни и халосни патрони;
б) бойни и инертни гранатохвъргачни
изстрели;
в) изделия, снарядени с взривно вещество
и метателен заряд;
г) взриватели и запалки;
д) пиропатрони и взривателни устройства;
е) капсул-детонатори и електродетонатори;
ж) огнепроводен и детониращ шнур;
з) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети;
и) артилерийски гръмове и димки;
к) други, неуказани конкретно.
(2) Изделията по ал. 1, т. 1 и 3 се транспортират съобразно изискванията за съвместимост
съгласно приложение № 1.
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Ч л. 17. (1) При т ра нспор т и ра не т о на
ОБВВПИ се осигурява въоръжена охрана.
(2) Ох раната на т ранспор т и ранет о на
ОБВВПИ се извършва от служители на ДКСИ,
осъществяващи функции по охрана.
(3) При необходимост от усилване охраната
се разполага в съпровождащ автомобил, който
се движи след превозните средства с ОБВВПИ.
(4) Автомобилите, които съпровождат и с
които се транспортират ОБВВПИ, могат да
ползват специален режим на движение по
реда на Закона за движението по пътищата.
(5) Служителите на ДКСИ, осъществяващи
транспортиране на ОБВВПИ, се инструктират за безопасна работа с тях и за мерките
за безопасни и здравословни условия на труд
и по осигуряването на пожарна безопасност,
както и за работа с наличните противопожарни уреди.
Чл. 18. (1) Дейностите по товаренето или
разтоварването на ОБВВПИ се извършват на
охранявани пунктове. В района на пунктовете
не се допускат лица, които не осъществяват
дейност по транспортирането.
(2) При работа на открито през нощта
пунктовете по ал. 1 трябва да са осветени.
Подвижните електроагрегати на осветителната система се разполагат на разстояние не
по-малко от 25 м от пунктовете по ал. 1, а
осветителните тела – на разстояние не помалко от 5 м от ОБВВПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да
се разполагат над ОБВВПИ.
(4) При транспортирането на ОБВВПИ не
се допуска превишаване на товароподемността
на съответния вид превозно средство.
Чл. 19. (1) Всички дейности по товарене
или разтоварване на ОБВВПИ се извършват с технически изправни и обезопасени
средства за механизация (ролгани, верижни
транспортьори, повдигачи, ръчни колички,
електрокари, високоповдигачи, мотокари и
др.), а при невъзможност – ръчно.
(2) Служителите, работещи с подвижните
средства за механизация при товарене или
разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават свидетелство за правоуправление на
електро- и мотокари, електроповдигачи и
друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване
на ОБВВПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да са инструктирани за
мерките за безопасност при товарене или
разтоварване на ОБВВПИ от компетентно
длъжностно лице;
2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката
на товарените или разтоварваните от един
служител не трябва да превишава:
а) за боеприпасите – 40 кг;
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б) за негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни характеристики при изпитване
и забранени за стрелба, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 20 кг;
в) за средствата за взривяване – 10 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси,
средства за взривяване и пиротехнически
изделия в неизправна или отворена опаковка.
Чл. 20. (1) При транспортиране опаковките
с ОБВВПИ се нареждат плътно една до друга
и се укрепват с цел недопускане на падане,
разместване и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство.
(2) Боеприпасите се товарят в превозните
средства така, че надлъжната ос на изстрелите
(снарядите) да е перпендикулярна на посоката
на движение.
Чл. 21. Не се допуска наличието на открит
огън на разстояние, по-малко от 100 м от
мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства.
Чл. 22. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с обществен транспорт
се разрешава единствено в случаите, когато
служители пътуват и носят зачисленото им
служебно оръжие (пистолет или револвер),
ако това не противоречи на закон.
(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено (без патрон в
цевта), поставено на предпазител.
(3) Не се допуска пренасяне на ОБВВПИ във
вид на пощенски колетни пратки по всички
видове транспорт.
Раздел II
Транспортиране на оръж ия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
с автомобилен транспорт
Чл. 23. (1) Превозните средства, определени
за транспортиране на ОБВВПИ, трябва да са
осигурени с искроуловители и със защита от
статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя табела съгласно
изискванията на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по
шосе (ратифицирана със закон от 37-ото Народно събрание на Република България на 16
март 1995 г. – ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от
12.06.1995 г. – обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.) и на
Националната класификация (БДС 16114-85).
(2) Преди започването на транспортирането водачите на автомобилите трябва да са
инструктирани от компетентно длъжностно
лице за спазването на правилата за транспортиране на ОБВВПИ по наредбата.
Чл. 24. За транспортирането на ОБВВПИ се
използват само технически изправни и закрити
превозни средства, оборудвани с проверени,
годни, пломбирани противопожарни уреди,
както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг)
с прахообразно вещество;
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2. при монтиран неподвижен пожарогасител
в автомобила – само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под
3,5 т – два пожарогасителя от по 2 кг;
4. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
5. ръчно фенерче без метален корпус – за
всеки участник в транспортирането.
Чл. 25. При транспортирането на ОБВВПИ
с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждането на натовареното превозно
средство с гориво или преливането на гориво
от резервоара на едно превозно средство в
резервоара на друго превозно средство;
2. подгряването на двигателите с открит
огън;
3. едновременно то т ранспор т и ране на
ОБВВПИ и на запалителни течности (бензин,
газьол и др.);
4. пушенето в превозните средства и на
разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортирането на взривни вещества
или боеприпаси в ремаркета;
6. спирането на отделни превозни средства
или колони от тях, натоварени с ОБВВПИ, в
населени места и наклонени участъци от пътя,
както и престоят на пътното платно, освен
в случаите на внезапна авария, като в тези
случаи се вземат всички мерки срещу самоволното потегляне на превозното средство;
не се извършват действия по отстраняване
на аварията до приключването на претоварването и извозването на товара от мястото
на аварията;
7. транспортирането на ОБВВПИ при лоши
метеорологични и пътни условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и
др.); при внезапно настъпили такива условия
отговорното за транспортирането лице взема
необходимите мерки за обезопасяването на
товара;
8. превозването на хора в каросерията на
превозните средства или допускането на други
лица в близост до тях при спиране и почивка
освен охраната;
9. най-горни ят ред на натоварените в
превозните средства опаковки (сандъци) с
ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията
с повече от една трета от размера на опаковките (сандъците).
Чл. 26. Дистанцията между отделните превозни средства, транспортиращи ОБВВПИ, не
трябва да е по-малка от 100 м, а скоростта на
движение – не по-голяма от 50 км/час – извън
населено място, до 40 км/час – в населено
място, и до 70 км/час – по автомагистрала.
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ТЕХНИЧЕСК И ПРЕГЛЕДИ ЗА ТЕХНИЧЕСК А ГОДНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ Н А ОРЪЖИЯ, БОЕПРИП АСИ,
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 27. Държавните служители, на които
е зачислено служебно оръжие, носят пряка
отговорност за неговото техническо състояние,
експлоатация и годност за използване.
Чл. 28. (1) За състоянието на ОБВВПИ,
съхраняващи се в складовете на ДКСИ, пряка
отговорност носят съответните материалноотговорни лица.
(2) Материалноотговорните лица, съхраняващи ОБВВПИ в складовете на ДКСИ, зачисляват само технически изправно, проверено
и обслужено огнестрелно оръжие.
Чл. 29. (1) Ежегодно комисия, назначена със
заповед на председателя на ДКСИ, извършва
проверка на състоянието и отчета на оръжието
и боеприпасите и изготвя протокол.
(2) В протокола по ал. 1 се вписват калибърът, видът, марката, моделът и фабричният
номер и/или уникалната маркировка на провереното и обслужено огнестрелно оръжие.
Чл. 30. Технически прегледи за техническа годност на ОБВВПИ на ДКСИ могат да
се извършват от специализирани органи на
ведомства и дружества, с които ДКСИ има
сключен договор.
Чл. 31. Техническите прегледи на оръжия
се провеждат с цел:
1. установяване на техническото състояние
и комплектуването на оръжията;
2. определяне на неизправностите, получени
при използването на оръжията, причините за
тях и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за
съхраняване на оръжията.
Чл. 32. Техническото обслужване на оръжия
се извършва с цел осигуряване на:
1. постоянна техническа изправност;
2. безотказност при работа;
3. максимален междуремонтен срок;
4. отстран яване на неизправностите и
причините за тях, водещи до преждевременно
износване и счупване на възли и механизми.
Г л а в а

п е т а

РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ
Чл. 33. (1) В ДКСИ оръжието се планира
за ремонт съгласно установените междуремонтни срокове в периода на експлоатация.
(2) В зависимост от степента на износване,
характера на неизправностите и установените
междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ,
среден и основен.
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Чл. 34. (1) Текущият ремонт на огнестрелни
оръжия е непланов ремонт, минимален по
обем, след извършването на който се осигурява
нормална работа на огнестрелните оръжия до
поредния планов ремонт.
(2) При текущия ремонт се регулират или
заменят неизправни части и се извършва
проверка и регулировка на отделни механизми и на оръжието като цяло. Ремонтът
се извършва от ремонтните работилници на
ведомства и дружества, с които ДКСИ има
сключен договор.
(3) Неизправности, за отстраняването на
които е необходим текущ ремонт, както и
нарушаване на антикорозионното покритие не
са основание за преминаване на огнестрелните
оръжия в по-ниска категория.
Чл. 35. (1) Средни ят ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при който
се възстановяват тактико-техническите им
характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в производствено-ремонтни бази на ведомства
и дружества, с които ДКСИ има сключен
договор, или след възлагане на обществена
поръчка при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му.
Чл. 36. Основният ремонт на огнестрелни
оръжия е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики
и техническите ресурси на всички съставни
части на огнестрелните оръжия. Той се извършва в производствено-ремонтни бази на
ведомства и дружества, с които ДКСИ има
сключен договор, или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда
на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 37. Разснарядяването, унищожаването и
утилизацията на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, невзривили се при
учебно-бойни стрелби, се извършват по реда
на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Чл. 38. (1) В зависимост от техническото
състояние и от характера на необходимия
ремонт оръжията се разделят на 5 категории,
а боеприпасите и пиротехническите изделия – на 3 категории, съгласно приложение
№ 4.
(2) Въз основа на категорията на оръжията,
боеприпасите и пиротехническите изделия
(ОБПИ) се извършва качественият им отчет,
определя се степента им на годност и необходимият ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на ОБПИ, включително промяната на категориите на ОБПИ, се
извършва от комисии, назначени със заповед
на председателя на ДКСИ. За извършеното категоризиране комисиите изготвят протоколи.
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НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА СЛУЖЕБНО
ОРЪЖИЕ
Чл. 39. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само държавните служители от дирекция
„Специална куриерска служба“ на Държавната
комисия по сигурността на информацията,
които осъществяват дейности по чл. 81, ал. 2
от Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ДВ,
бр. 115 от 2002 г.).
(2) Право да носят оръжие имат служителите по ал. 1, които са преминали първоначален
курс на обучение по стрелкова подготовка и
инструктаж за боравене с конкретната система стрелково оръжие, което им е зачислено.
(3) Обучението по ал. 2 се организира от
дирекция „Човешки ресурси“ съвместно с
дирекция „Сигурност“. Обучението се провежда съгласно Наредба № Iз-575 от 2011 г. за
условията и реда за провеждане на курсове
за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.).
(4) Държавните служители удостоверяват
правото да носят служебно оръжие със служебната си карта.
Чл. 40. Служителите са длъжни да съхраняват и да пазят от противозаконно отнемане, загубване, повреждане или унищожаване
зачисленото им служебно оръжие.
Чл. 41. Държавните служители по чл. 39,
ал. 1 изпълняват служебните си задължения
със зачисленото им служебно оръжие.
Чл. 42. (1) Пистолетите и револверите се
носят в кобур по тялото.
(2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп
до ръкохватката на оръжието от стрелящата
ръка, бързото му изваждане, скритото носене
и да изключва случайното му изпадане. При
възможност могат да се използват кобури с
предпазни заключващи механизми (допълнителни устройства за задържане), които да
затрудняват ваденето на оръжието от нападател при близък контакт.
(3) Кобурът не трябва да позволява достъп
до спусъка при прибрано оръжие. Вътрешната му страна не бива да премества лоста на
предпазителя при поставяне или изваждане
на пистолета.
(4) Забранява се оставянето на служебно
оръжие без надзор.
Чл. 43. Забранява се откритото носене на
служебно оръжие, освен когато това се налага за изпълнението на конкретно служебно
задължение.
Чл. 44. Допуска се носенето на служебно
оръжие с патрон в патронника на цевта, когато това е необходимо за изпълнението на
конкретно служебно задължение.
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Чл. 45. Забранява се преотстъпването на
служебно оръжие освен в случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост.
Чл. 46. Забранява се носенето и употребата на служебно оръжие и боеприпаси след
употребата на алкохол или други упойващи
вещества и медикаменти.
Г л а в а
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КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 47. Директорите на дирекции на ДКСИ,
чиито служители имат право да носят оръжие, чрез началниците на отдели и сектори
осъществяват пряк контрол по извършването
на дейностите с ОБВВПИ в подчинените им
структурни звена.
Чл. 48. При необходимост председателят на
ДКСИ може със заповед да назначи комисия,
която да осъществи контрол по отношение
на дейностите с ОБВВПИ в ДКСИ.
Чл. 49. В заповедта по чл. 48 се посочват
задачите, срокът и длъжностните лица, които
да осъществят контрола върху дейностите с
ОБВВПИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротех
нически изделия с изтекъл срок на годност“
са бойни, халосни и инженерни припаси,
взривни вещества и пиротехнически средства,
на които е изтекъл срокът на годност, през
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който са годни за дългосрочно безопасно
съхраняване и готови за бойно използване
по предназначение.
2. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхраняване
и транспортиране на дадена номенклатура
ОБВВПИ.
3. „Опасни за бойно използване и дългосрочно съхраняване“ са невзривили се стреляни
боеприпаси, гранати и реактивни снаряди,
били под въздействие на взрив, пожар или
авария, паднали от височина над 3 м в опаковка и под 1 м – без опаковка, с видими следи
от удар по корпуса и взривателя; гранати с
поставени в тях запалки; взривни вещества
с поставени капсул-детонатори или видимо
изменени поради настъпили механични повреди и физико-химични изменения.
4. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба“
са тези, които при проведени полигонни и/
или лабораторни изпитания с тях са показали
резултати, неотговарящи на изискванията на
техническата документация.
5. „Фронт“ на сградите (складовете) е страната на сградите (складовете), определена за
извършване на товарно-разтоварни дейности.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2 и чл. 16, ал. 2

ТАБЛИЦА
за разпределение на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и изисквания към съвместното им транспортиране и съхраняване в едно помещение
Допустимо Поредни номера на БП и ВВ,
№
допустими за
Наименование на взривните вещества и боепри- количество
по
пасите
в едно поме- съвместно
съвместно
ред
щение
съхраняване транспортиране
1. Димен барут в чист вид и изделия от него (огне100 t
1; 5
1; 2; 5
проводен шнур)
2. Бездимни барути, заряди от тях, стартови, реактивни двигатели (с различно предназначение, в
100 t
2; 5
2; 5
щатна опаковка)
3. Пиротехнически състави и изделия със запалите50 t1
3; 5
3; 5
лен, димен, звуков, сълзотворен и светлинен ефект
4. Бризантни взривни вещества в чист вид и техните
сплави и смеси и във взривателни изделия, проти150 t
2; 4; 5
2; 4; 5; 8
вотанкови мини без взриватели, подривни заряди,
детониращи шнурове
5. Патрони за всички видове стрелково оръжие
150 t
2; 5; 7; 8
2; 5; 7; 8
6.

Капсул-детонатори, електродетонатори, взриватели
и запалки за ръчни гранати и (противотанкови) 2 000 000 бр.
мини, детониращи шнурове

3; 5; 6

3; 5; 6
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Допустимо Поредни номера на БП и ВВ,
№
допустими за
Наименование на взривните вещества и боепри- количество
по
пасите
в едно поме- съвместно
съвместно
ред
щение
съхраняване транспортиране
7. Окончателно и неокончателно снарядени фугасни,
осколочно-фугасни, бронебойни изстрели, снаряди,
мини и гранати за всички видове артилерийски
150 t 2
2; 4; 5; 7; 8
2; 4; 5; 7; 8
оръжия, минохвъргачки, челни части за реактивни
снаряди и ръчни гранати с комплект запалки
8. Кумулативни, управляеми и неуправляеми реак120 t
2; 4; 8; 5
2; 4; 8; 5
тивни снаряди, изстрели и противотанкови гранати
1
Преизчислено количество в пиротехническа смес, равно на сумата от количеството пиротехническа смес плюс удвоеното количество бризантно взривно вещество.
2
Преизчислено към количество взривно вещество тротил (бризантно и метателно взривно вещество).

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1, т. 9
ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия в заводска (щатна) опаковка в складови помещения (в метри)
№
Допустима
по Наименование на боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия височина
ред
(в метри)
1.

Артилерийски, минохвъргачни и гранатохвъргачни изстрели, челни и бойни части,
снаряди и мини в неокончателно снаряден вид с калибър до 200 мм включително,
освен кумулативните

3,00

Кумулативни изстрели, снаряди и челни части в неокончателно и окончателно снаряден вид, управляеми реактивни снаряди, кумулативни гранати за леки и тежки
гранатохвъргачки в окончателно снаряден вид; ръчни гранати със запалки в сандъците

2,00

3.

Ръчни гранати без запалки в сандъците, гранати за гранатохвъргачки без капсулдетонатори, пиротехнически средства, патрони за стрелково оръжие

3,00

4.

Взриватели, запалки, средства за възпламеняване (капсулни втулки, запалки за
ръчни гранати, пиропатрони, електрозапалки и други)

2,00

5.

Взривни вещества, допълнителни детонатори, разривни заряди, детониращ и огнепроводен шнур в щатна опаковка

2,00

6.

Детонатори, капсул-детонатори и електродетонатори

1,50

2.

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
МЕТОДИКА
за определяне на безопасните разстояния при
взрив (в метри)
Разстоянието, на което възникващите при
взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват
способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него
обекти и съоръжения, се определя по формулата:
а за съхранявани количества ВВ до 10 t и за
капсул-детонатори и електродетонатори, преизчислени към количество ВВ – по формулата:
където:
R е безопасното разстояние в метри;
Q – масата на активното ВВ, приравнена към
тротила, в килограми.
Активното взривно вещество за боеприпасите
се определя като сума на разривния заряд и 50
на сто от метателния заряд.

Коефициентите за привеждането на различните видове взривни вещества и барути към
тротила са:
– тротил – 1,0;
– хексоген – 1,8 – 2,0;
– аматол – 0,7 – 0,8;
– тетрил – 1,1 – 1,2;
– тен – 1,8 – 2,0;
– октоген – 1,8 – 2,0;
– пикринова киселина – 1,1 – 1,2;
– барут – 0,4 – 0,5.
K е коефициентът, който отчита очакваните
повреди и зависи от характера на поражението (разрушението) на обекта, от условията на
разположението на заряда (ВВ) и от характера
на терена и местността между взрива и обекта.
Коефициентът К се определя експериментално
и неговите значения за различните видове разрушения са дадени в таблицата.
Значение на коефициента К при открито
разположение на боеприпасите и ВВ:
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№
по
ред

Характеристика на поражението (разрушението) на обектите (съоръженията)

К

1.

Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните средства
(автобуси, влакове, кораби)

50 – 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства (автобуси, влакове, кораби)

10 – 15

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите

5 – 8

4.

Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове,
кораби)

3 – 4

5.

Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбове)

6.

Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на
вратите и прозорците и керемидените покриви

7.

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на
транспортните средства (автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електро- 1,5 – 2,0
проводи

8.

Разрушаване на масивни тухлени постройки и предаване на детонация по влияние

0,8 – 1,0

9.

Разрушаване на масивни постройки със стоманобетонна и бетонна конструкция

0,3 – 0,5

При определяне на безопасното разстояние
трябва да се отчитат също и местните условия – най-вече характерът и релефът на местността между склада (взрива) и застрашения
обект. Разпространението на взривната и въздушната ударна вълна при определени условия
на взрива може да има насочено действие и
там разстоянието на разрушаващото действие
е 1,5 – 2 пъти по-голямо или по-малко.
Когато между склада (взрива) и застрашения
обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава
стена, земен вал) или складът е вкопан в земята,
безопасното разстояние, изчислено по формулата, се намалява 1,5 – 2 пъти, а при наличие на
просека на гора и дефиле – се увеличава 1,5 – 2
пъти. В направление на необвалованата страна
на склада действието на взривната и въздушната
ударна вълна е 1,5 – 2 пъти по-голямо.
Това изисква складовете да са четиристранно
обваловани или вкопани.
Необвалованата страна на ск ладовете не
трябва да е насочена към стопанските и битовите сгради на склада (базата) или към други
складове и обекти.
Стойностите на коефициента К са за открито
разположени ВВ и боеприпаси или под навеси
и в бараки. При разполагането им при други
условия разстоянието, определено по формулата,
се намалява, както следва:
– при необваловани полумасивни складове – с
1,1 – 1,2;
– при необваловани масивни тухлени складове – с 1,2 – 1,3;
– при необваловани стоманобетонни складове – с 1,3 – 1,4;
– при обваловани полумасивни и масивни
складове – с 1,5 – 1,7;
– при вкопани в земята полумасивни и масивни складове – с 1,8 – 2,0;
– при котловини и ниши – с 1,8 – 1,9;

25 – 30
2 – 3

– при надземни обваловани площадки и навеси – с 1,4 – 1,5.
Безопасното разстояние до разположените
около склада (базата) обекти зависи от възможното прелитане на снаряди, мини и осколки при
евентуален взрив. Тези разстояния са дадени в
следната таблица:
Калибър на артилерий- Възможна далечиските снаряди и мини
на на разлитане на
(в милиметри)
осколките (в метри)
37 – 76

до 500

76 – 105

до 700

105 – 150

до 1000

150 – 200

до 1200

200 – 300

до 1500

300 – 400

до 1500

над 400

до 1500
Приложение № 4
към чл. 38, ал. 1

Критерии за определяне категориите на оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия – собственост на ДКСИ
1. Оръжие:
а) стрелково оръжие:
– първа категория – ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за
бойно използване, на което в канала на цевта и
патронника няма следи от ръжда или раковини
и откъртване на хрома; полетата и браздите в
дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър; оръжието удовлетворява
изискванията за нормален бой;
– втора категория – намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване,
чийто канал на цевта и патронника имат слаби
следи от ръжда или раковини и откъртване на
хрома; полетата и браздите в дулната част са
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износени на дълбочина повече от един калибър;
при това оръжието удовлетворява изискванията
за нормален бой;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – изискващо основен
ремонт;
– пета категория – негодно оръжие, чието
възстановяване е технически невъзможно или
икономически нецелесъобразно.
Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да
се считат:
– цевта с цевната кутия – за пушки и карабини;
– цевната кутия – за автомати и картечници;
– цевта и затворната кутия – за картечни
пистолети;
– ложата (рамката) – за пистолети и револвери;
б) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:
– първа категория – ново, както и намиращо
се и било в експлоатация, изправно и годно за
използване;
– втора категория – не се установява;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
– пета категория – негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически
нецелесъобразно.
Забележка. При преминаване на въоръжение
в по-долна категория с виновност се заплаща
стойността на повредените детайли, по които се
определя категорията. При раздуване на цевите
те се заплащат в пълен размер.
2. Боеприпаси:
а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър
до 14,5 мм включително):
Първа „А“ категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с
пълни производствени данни.
2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка и в пълнителите
не повече от 5 години.
Първа „Б“ категория:
1. Произведени до 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с
пълни производствени данни, в т.ч. произведените
във военно време, но преопаковани в заводите
в следвоенния период (вк лючително сборни
заводски партии).
2. Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа
опаковка или в насипно състояние.
3. Без производствени данни.
4. Сборни складови партии.
5. Произведени п рез 1946 г. и по -к ъсно,
съхранявани в нехерметическа опаковка и в
пълнителите повече от 5 години.
Втора категория:
В насипно състояние, изискващи сортиране по
вид на действие на куршума и степен на годност,
а също така изискващи почистване от корозия
и възстановяване на отличителното боядисване
на куршума.
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Трета категория:
1. Осечки (с отпечатък на жилото върху
капсула).
2. С химически неустойчиви или балистически
нестабилни барути (по данни от лабораторията).
3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца
на гилзите.
4. С побитости по куршумите и гилзите.
5. Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи
на почистване.
6. С клатещи се и изпадащи куршуми.
7. С големи окиси по капсулите.
8. С признаци на продължително престояване
във вода или смазка.
б) пиротехнически средства (осветителни и
сигнални патрони):
Първа категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа опаковка, с
пълни производствени данни.
2. Произведени п рез 1946 г. и по -к ъсно,
съхранявани в нехерметическа опаковка, която
е захерметизирана със смазка по установения
начин, с пълни производствени данни.
Втора категория:
Подлежащи на сортиране по външен вид,
калибровка и изземване на патрони с дефекти,
указани в т. 3 за трета категория.
Трета категория:
1. Бракувани и забранени за използване (по
данни на лабораторията).
2. С откази в действието.
3. Със следните дефекти (от сортираните по
външен вид):
– изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26 мм патрони);
– явни признаци на овлажняване;
– пукнатини по корпуса на патрона;
– цялостни пукнатини по гилзата;
– свободно снемащи се капачки (за реактивните патрони);
– осево преместване на снарядяването;
– невлизащи в стрелящите приспособления;
– неясни опознавателни знаци.
Забележка. Когато в една партия на пиротехнически средства повече от 50 на сто от изделията
са с дефекти, указани в т. 3 за трета категория,
цялата партия се зачислява в трета категория.
Забележки:
– Боеприпасите от всички видове, които са
първа категория, са годни за бойно използване (по
предназначение) и за дългосрочно съхраняване.
– Боеприпасите от всички видове, които са
втора категория, са негодни за бойно използване
(по предназначение), изискват ремонт, замяна на
отделни елементи и сортиране по вид на действие.
– Боеприпасите от всички видове, които са
трета категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в
ремонтни бази и фирми, както и забранените
за бойно ползване, в т.ч. загубилите бойните
си свойства по заключение след лабораторни и
полигонни изпитвания;
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в) за химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми, както и за
светлинни, звукови и сълзотворни (химически)
гранати се определят следните категории:
Първа категория – с пълни производствени
данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по
предназначение;
Втора категория – не се определя;
Трета категория – с изтекъл срок на съхраняване, без производствени данни, негодни за
употреба по предназначение.
Забележка. След изтичането на срока за съхраняване и употреба, определен от производителя,
средствата по буква „в“ се подлагат на оценка за
съответствието на продукта, за което се изготвя
протокол. При доказване годността на продукта
за употреба по предназначение и за съхраняване
в зависимост от резултатите срокът за съхраняването и употребата им се удължава до 60 на
сто от сроковете, определени от производителя.
7270

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

относно развитието на железопътната връзка
„Солун – Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – Русе“ между Република България и Република Гърция („Железопътен
проект С-К-А-Б-В-Р“)
(Одобрен с Решение № 377 от 12 юли 2017 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 6 септември 2017 г.)
Република България и Република Гърция,
оттук нататък наричани „Страните“, представени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и министъра на инфраструктурата
и транспорта на Република Гърция,
Подчертавайки общата им цел за разработ
ване на „Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р“,
желе зоп ът на вр ъ зк а меж д у С ол у н – К ава л а – А лекс а н д ру пол ис – Бу рг ас – Вар 
на – Русе, която е от общ и международен
интерес предвид нейното важно стратегическо
и икономическо значение за гражданите и
икономиките на двете Страни;
С желанието за цялостно и пълно интегриране на железопътните мрежи на Страните
в европейската железопътна система и транс
европейската транспортна мрежа;
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Призна ва й к и значен иет о на и н т ермо далността и оперативната съвместимост на
транспортната мрежа при свързването на
държавите за по-доброто функциониране на
вътрешния пазар на ЕС;
С желанието за определяне на стратегия
за развитие, която ще доведе до по-тясно
сътрудничество на морските пристанища Кавала, Александруполис, Бургас и Варна, както
и речното пристанище Русе на река Дунав;
Вземайки предвид резултатите от общата
проектна инициатива „Sea2Sea“: Разработвайки мултимодален товарен коридор, свързващ
Егейско с Черно море, финансиран по програма
TEN-T на Европейския съюз за програмния
период 2007 – 2013;
Се договориха, както следва:
Настоящият Меморандум за разбирателство следва да се води от целите и принципите
на Страните и Европейския съюз (ЕС), въз
основа на принципите на взаимно уважение,
доверие и партньорство, и да е в пълно съответствие с националното законодателство
на двете Страни.
A. Предварителна информация
Фокусът на настоящия Меморандум за разбирателство е реализирането на железопътната
връзка на пристанищата Кавала – Александруполис – Бургас – Варна – Русе, включително подготвителните работи, последващото
изпълнение и цялостното управление на проекта, както и развитието на четирите морски
пристанища плюс речното пристанище, като
част от трансевропейската мрежа.
Това е стратегически железопътен и мултимодален проект, който е насочен към развитие на устойчив електрифициран двупътен жп
коридор с модерна ERTMS система, свързващ
гореспоменатите четири морски пристанища
и речно пристанище Русе.
Разработването, изпълнението и управлението на „Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р“ на
по-късен етап може да се възложи на Смесено
предприятие с наименованието „ЖП Г-Б“,
регистрирано в една от двете Страни. Създаването на такава структура, както и нейната
форма ще са резултат от конкретни предварителни проучвания. В този контекст, към
момента, Страните се договарят да създадат
смесена Работна група от експерти, които да
изготвят и предоставят Работен план/План за
действие за разработването на „Железопътен
проект С-К-А-Б-В-Р“.
Окончателните решения по всички въпроси
ще се вземат от министерствата на транспорта
на двете Страни.
B. Задачи на Работната група
Задачите на Работната група са определени
в настоящия Меморандум за разбирателство,
както следва:
· Да проучи всички аспекти, включително юридическите и икономическите
перспективи на формата на Смесеното
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предприятие на двете Страни за разработването, изпълнението и управлението
на „Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р“.
· Да представи основните технически характеристики на „Железопътен проект
С-К-А-Б-В-Р“ и да изчисли общата му
стойност.
· Да изготви подходящо финансово портфолио, включително оценка на рисковите фактори за проекта.
· Да проучи възможностите за съвместно
финансиране, включително финансиране
от ЕС, други международни финансови
институции, частния сектор и други
източници на финансиране.
· Да сподели и обмени цялата необходима
информация за „Железопътен проект
С-К-А-Б-В-Р“ и свързаните с него дейности на Страните.
· След като Работната група определи
обхвата на Смесеното предприятие, тя
ще предложи финансовите ангажименти
на Страните и възможностите за привличане на частни инвеститори и/или
за получаване на европейска или друга
финансова подкрепа.
C. Организация и график
Работната група ще бъде назначена от
министрите на транспорта на Страните до
края на септември 2017 г.
Работната група ще заседава най-малко
три пъти годишно на експертно ниво, за
да работи по напредъка на изпълнението
на „Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р“ във
всяка от Страните. До края на октомври
2017 г. Работната група ще проведе първото
си заседание. Работната група ще постигне
съгласие относно годишния график на срещите
и плана за действие въз основа на оценката
на потребностите, направена от членовете на
Работната група.
Срещите ще бъдат организирани в една
от двете страни на ротационен принцип.
Възможно е да се обмисли и възможността
да се използват други международни формати, за да се организира отделна среща на
Работната група.
D. Членове на работната група
Работната група ще се състои от членове
на екипите от двете страни. Членовете ще
бъдат назначени от министрите на транспорта
на Страните. Членовете на Работната група
следва да имат съответния професионален
капацитет и експертен опит в области, като
управление на проекти, европейско и международно право, инженеринг и финансово
управление. Страните могат също така да
поканят външни експерти/съветници като
членове на Работната група. В този случай
хонорарите на експертите/консултантите,
както и разходите им за пътуване, престой и
настаняване ще бъдат поети от една от двете
Страни, която ги е поканила.
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Вътрешният правилник за работата на Работната група ще бъде договорен на първото
є заседание.
Членовете на Работната група ще спазват
поверителност по отношение на всички разисквания.
E. Заключителни разпоредби
Измененията и допълненията към настоящия Меморандум за разбирателство подлежат на взаимно писмено съгласуване между
Страните.
Меморандумът за разбирателство се подписва в два оригинални екземпляра на английски език.
Влиза в сила от датата на неговото подписване.
Подписан в гр. Кавала на 6 септември 2017 г.
За Република България: За Република Гърция:
Ивайло Московски,
Христос Спирдзис,
министър на транспорта, министър на инфраинформационните техструктурата и
нологии и съобщенията
транспорта
7199

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г., бр. 14
и 33 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Института по отбрана е
военнослужещ или цивилен служител, хабилитирано лице или притежаващо образователна
и научна степен „доктор“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7291

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г.,
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и
100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и
44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от
2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г.,
бр. 2 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Денатурирането на етилов алкохол
по общия метод се извършва, като към 100 l
етилов алкохол с действително алкохолно
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съдържание по обем най-малко 90 % vol. се
прибавят комплексно вещества в количества,
както следва:
1. изопропилов алкохол (IPA) – 3 l;
2. метилетилкетон (MEK) – 3 l;
3. денатониум бензоат – 1,0 g.“
§ 2. В чл. 114, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 в
секция „Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1
в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона
прилагам следните документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 5. В приложение № 5а към чл. 31а, ал. 1
в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона
прилагам следните документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 6. В приложение № 7а към чл. 37а, ал. 1
и 2 в секция „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС
прилагам следните документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 7. В приложение № 7в към чл. 37а, ал. 10
в секция „Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС:“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 8. В приложение № 7г към чл. 37б, ал. 1
в секция „Прилагам следните документи:“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 9. В приложение № 7е към чл. 37б, ал. 6
в секция „Прилагам следните документи:“ се
правят следните изменения и допълнения:
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1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 10. В приложение № 7ж към чл. 37в,
ал. 1 в секция „Прилагам следните документи
съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите
и данъчните складове (ЗАДС):“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 8 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 11. В приложение № 7и към чл. 37г, ал. 1
в секция „Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2
следните документи:“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 12. В приложение № 7л към чл. 37г, ал. 4
в секция „Съгласно чл. 58г, ал. 2 от закона
прилагам следните документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 13. В приложение № 19а към чл. 114, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.
§ 14. В приложение № 19в към чл. 117а се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Методите, определени в Регламент
за изпълнение (ЕС) № 162/2013 на Комисията от 21 февруари 2013 г. за изменение на
приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93
относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за
целите на освобождаването от акциз (OB,
L 49 от 22 февруари 2013 г.), се признават до
31 декември 2017 г.
§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 яну
ари 2018 г. с изключение на § 1, който влиза в
сила от 1 август 2017 г., и § 15, който влиза в
сила от деня на обнародването на правилника
в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
7287
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4897-НС
от 3 октомври 2017 г.

относно обявяване на Елена Стефанова Аксиева за народен представител от Шестнадесети
изборен район – Пловдив
С писмо вх. № НС-02-67 от 29.09.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 29 септември 2017 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на Нина Пейчева Миткова
като народен представител от Шестнадесети
изборен район – Пловдив, издигнат от листата
на партия ВОЛЯ в 44-то Народно събрание.
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Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то
Народно събрание от Шестнадесети изборен
район – Пловдив, Елена Стефанова Аксиева
от листата на партия ВОЛЯ.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
7285
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1699
от 25 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6 и чл. 4, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4706 от 25.09.2017 г.
на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива
процедура за приватизация на имот – частна
държавна собственост, представляващ: поземлен
имот № 011057 с площ 7849 кв. м, намиращ се в
землището на с. Груево с ЕКАТТЕ 17988, м. Кая
Алтъ, община Момчилград, област Кърджали.

7208

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 1700
от 27 септември 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4710 от 27.09.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на Бивша база за отдих „Чайка“, намираща се във Варна, община Варна, област Варна,
курортен комплекс „Чайка“, обособена част от
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД,
София.

7251

Изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 458
от 20 юли 2017 г.
Във връзка с постъпило в Направление „Архитектура и градоустройство“ писмо № САГ16ГР00-544-[8]/7.03.2017 г. от „Нова Владая“ – ООД,
и след извършена служебна проверка се установи,
че е допусната очевидна фактическа грешка в
графичната част на плана за регулация към проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 ЗУТ,
заедно с план-схеми на мрежите и съоръжени-

ята на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16,
м. Приплат – разширение-запад, район „Витоша“,
Столична община, одобрен с Решение № 109 по
протокол № 6, т. 17, от 14.01.2016 г. на СОС.
За доказване на допуснатата очевидна факт и че с к а г р еш к а к ъм з а я в лен ие № С А Г16 ГР00-544-[8]/7.03.2017 г. са приложени копия на
скици на ПИ с идентификатори 11394.1825.444,
11394.1825.113, 11394.1825.114, 11394.1825.376 и
11394.1825.382, извадка от графичната част на
плана за регулация, извадка от таблицата към
плана за рег улаци я, извадка от графичната
част на плана за застрояване, Решение № 109
по протокол № 6, т. 17, от 14.01.2016 г. на СОС
и пълномощно.
В графичната част на плана за регулация,
одобрен с горецитираното решение на СОС, погрешно е посочен номерът на един от имотите
в кв. 16 – предмет на устройствената процедура,
като вместо „УПИ II-61, 380, 406, 444“ е изписано
„УПИ II-61, 380, 382, 406“.
Гореописаното е видно от решението на СОС
за одобряване на ПУП – ПРЗ, таблицата към
плана за регулация, графичната част на плана за
застрояване и от движението на административната процедура по одобряване на плана.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 62,
ал. 2 АПК Столичният общински съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в графичната част на плана за регулация към проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
по чл. 16 ЗУ Т, заедно с план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15 и 16, м. Приплат – разширение-запад,
район „Витоша“, Столична община, одобрен
с Решение № 109 по протокол № 6, т. 17, от
14.01.2016 г. на СОС, като вместо „УПИ II-61,
380, 382, 406“, кв. 16, да се чете „УПИ II-61,
380, 406, 444“, кв. 16.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 109 по протокол № 6, т. 17, от 14.01.2016 г.
на Столичния общински съвет.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
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 „Витоша“ – СО,
и се изпращат в Административния съд – Софи я-г рад, от отдел „ПНО“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
7107
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 466
от 18 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 24.10.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на обект: поземлен
имот с идент. 68134.1387.2288 в УПИ I – за озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника, ж.к.
Надежда, ул. Бедек, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.10.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7166
РЕШЕНИЕ № 467
от 18 септември 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 534 от 20.07.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.10.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
поземлен имот с идент. 32216.2292.294, представ
ляващ УПИ V-126 – за трафопост, кв. 7, м. Гр.
Банкя, кв. Изгрев, ул. Иванянско шосе, гр. Банкя, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Банкя“.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.10.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7167

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 27.35
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 87518.48.146 по кадастралната карта на
с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с
площ 7,999 дка (съответстващ на поземлен имот
№ 048146 по КВС на землище с. Яребична), така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет.(h)<3(<10); Пл. – 80 %;
Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
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 Админист
ративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7216
РЕШЕНИЕ № 27.36
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 87518.48.144 по кадастралната карта на
с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с
площ 10 дка (съответстващ на поземлен имот
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№ 048144 по КВС на землище с. Яребична), така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет.(h)<3(<10); Пл. – 80 %;
Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
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 Админист
ративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7217
РЕШЕНИЕ № 27.37
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 87518.48.145 по кадастралната карта на
с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с
площ 9,999 дка (съответстващ на поземлен имот
№ 048145 по КВС на землище с. Яребична), така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Ет.(h)<3(<10); Пл. – 80 %;
Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
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
7218
РЕШЕНИЕ № 27.38
от 19 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот (ПИ) 49.262 с
площ 1,721 дка по ПНИ на м. Ментеше, землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,
така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини, зелени и черни
линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Оо; Ет.(h) – 2(7); Пл. – 70 %;
Кинт. – 1,5; Озел. – 20 %.
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
7219
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 803
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 38А от протокол № 3 от 21.03.2017 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община Велико Търново и Решение № 731
от протокол № 29 от 29.06.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява парцеларен план за външно ел. зах
ранване за ПИ № 43253.58.17 (058017) по КВС,
с. Леденик, местност Бамбалово дере, община
Велико Търново: Трасето на ел. захранването
започва с разкъсване на съществуващ ел. кабел
в ПИ 000325 – местен път – общинска публична собственост, продължава през ПИ 000306,
местен път – общинска публична собственост,
и ПИ 058011, полски път – общинска публична
собственост, и навлиза в захранвания имот ПИ
№ 43253.58.17 (058017), където ще се изгради нов
трафопост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7183
РЕШЕНИЕ № 804
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Решение № 60 от протокол № 5
от 26.04.2017 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново и
Решение № 732 от протокол № 29 от 29.06.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява:
– подробен устройствен план – парцеларен
п лан за външно елек т роза х ранване на ПИ
№ 10447.520.3889, местност Козлуджа в землището
на гр. Велико Търново – електрозахранването ще
се осъществи чрез разширяване на съществуваща въздушна линия – започва от съществуващ
СБС 3 и се изграждат 9 нови стоманобетонови
стълба, като на последния ще се монтира електромерно табло ТЕПО11, от което до кабелна
касета в имота ще се положи силов кабел 1 kV;
трасето на електрозахранването попада изцяло
в ПИ 10447.520.1351 – полски път, общинска
собственост;
– план-схема за електрозахранване на ПИ
№ 10447.520.3889 в землището на гр. Велико
Търново.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7140
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№ 236, придаващ се към УПИ XVII-236, кв. 5 на
с. Късак, на пазарна цена от 2737 лв. без ДДС.
3. О д о б р я в а П У П – И П Р, П З з а У П И
XVII-236, кв. 5 на с. Късак.
Председател:
Ад. Ферев
7139

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 808
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и
чл. 62, ал. 9 ЗУТ и Решение № 84 от протокол № 8
от 2.08.2016 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:
1. Проект за ЧИ на ПУП – план за регулация (ПР):
– промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ V „за озеленяване“ и УПИ І „за
детска градина“, кв. 99 по плана на с. Шемшево,
община Велико Търново, съгласно сините линии;
– преотреждане на УПИ V „за озеленяване“ в
УПИ V „за озеленяване – парк“ съгласно сините
надписи.
2. Проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за застрояване за:
– УПИ I „за детска градина“ – запазва се
съществуващата в имота сграда;
– УПИ V „за озеленяване – парк“ – предвижда
се изграждане на лятно кино и детска площадка
при следните градоустройствени показатели:
плътност на застрояване – max 20 %; коефициент
на интензивност (Кинт.) – max 0,2; озеленяване – min 80 %.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Oбщина Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7184

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 465
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 15, ал. 3 и 5, чл. 124а, ал. 1,
чл. 129 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат, реши:
1. Включва в ПУРИВ – ОС на Община Доспат
през 2017 г. в раздел III: Продажба на имоти по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ и чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС:
– продажбата на 569 кв. м от общински имот
№ 236, придаващ се към УПИ XVII-236, кв. 5
на с. Късак.
2. Упълномощава кмета на община Доспат да
сключи предварителен договор с Идриз Османов
Сираков от с. Късак за продажбата на общинската част с площ 569 кв. м от общински имот

РЕШЕНИЕ № 350
от 29 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление
вх. № АБ-06-496 от 3.05.2017 г. от ,,Смарт Асет
Сървисиз“ – ЕООД, Общинският съвет – гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, представляващ външно електрозахранване на имот с
идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта
на гр. Каварна, със следните засегнати имоти:
имот с идентификатор 35064.120.9 – пасище, и
имот с идентификатор 35064.120.6 – полски път, в
землище гр. Каварна, община Каварна, общинска
собственост.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския
съвет – гр. Каварна, пред Административния
съд – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Кръстев
6958

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 495
от 31 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОбЕСУТ, прието с протокол от 7.06.2017 г., подточка 2.4, Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за кв. 26,
кв. 40 и улична регулация от о.т. 62а до о.т. 75а по
ПУП на с. Тича, община Котел, област Сливен, с
което се обособява нов УПИ от уличното пространство между о.т. 62а и о.т. 75а, който се включва в
границите на кв. 26, променя се и северозападната
граница на УПИ I в кв. 40 и местоположението на
осовата линия между кв. 26 и кв. 40, което води
до отпадане на о.т. 62а и о.т. 75а.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Сливен, по реда на чл. 215,
ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Хр. Чолакова
7129
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ОБЩИНА КРУМОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 434
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и при наличието
на условията на чл. 75, ал. 4 от Закона за горите
Общинският съвет – Крумовград, реши:
Одобрява специализиран подробен устройствен
план – парцеларен план (СПУП – ПП) по чл. 54,
ал. 6 ЗУТ за изграждане на „Нов пътен участък,
отклонение от общински път № KRZ 2212 за
осигуряване на транспортен достъп до бъдещата
производствена площадка на „Дънди Прешъс
Металс Крумовград“ – ЕАД“, в землището на
с. Скалак, община Крумовград. Специализираният ПУП – ПП е в обхват на поземлени имоти
с № 66716.000494, № 66716.000592 (образувани
от имот № 66716.000084), имот № 66716.000497
(образуван от имот № 66716.000440), имоти с
№ 66716.000598, № 66716.000490 (образувани от имот
№ 66716.000312), имот с № 66716.000488 (образуван
от имот № 66716.000077), имоти с № 66716.000594,
№ 66716.000486, № 66716.000595, № 66716.000596
(образувани от имот № 66716.000276) и имот с
№ 66716.000483 (образуван от имот № 66716.000450)
по КВС на землище с. Скалак, община Крумовград.
Председател:
М. Байрамали
7128

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-247
от 21 септември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, протокол № РД-18-168 от 31.10.2016 г.
и протокол № РД-18-87 от 15.08.2017 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Горна
Козница, община Бобов дол, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
7213

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 334
от 27 юли 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на линеен обект – подземен електропровод – КСН, Орешака, КСН ПС Пещера –
БКТП БКС, гр. Пещера, чието трасе започва от
ПС Пещера в поземлен имот с идентификатор
56277.1.371 по КККР на гр. Пещера, и е предвиден
да премине през поземлен имот с идентификатор
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56277.1.403 по КККР на гр. Пещера – общинска
публична собственост с НТП за местен път, поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 по КККР
на гр. Пещера – държавна публична собственост
с НТП за път от републиканската пътна мрежа,
поземлен имот с идентификатор 56277.3.155 по
К К К Р на г р. Пещера – общ инска п убли чна
собственост с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, поземлен имот с идентификатор
56277.3.294 по КККР на гр. Пещера – общинска
частна собственост с НТП за местен път, до поземлен имот с идентификатор 56277.3.295 по КККР
на гр. Пещера – общинска частна собственост с
НТП за друг вид производствен, складов обект.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския
съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Цв. Лепарова
7215

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 808
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105,
т. 1, чл. 106 и чл. 127, ал. 3 и 6 ЗУТ, протокол от
проведено на 12.07.2017 г. обществено обсъждане
и протокол на ОЕС № 8 от 13.07.2017 г., Решение
III, Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява проект за изменение на общия
устройствен план (ОУП) на община Септември
за ПИ № 231016 и 231082, м. Красови ливади, в
землището на с. Виноградец, с който за имотите
се създава устройствена зона – предимно производствена (Пп).
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Септември.
Председател:
Л. Влайков
7188

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 126
от 21 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване на
ПИ № 180013 от КВС, землище на с. Главановци, община Трън, за изграждане на ваканционен
комплекс в зона за застрояване, определена за
„Рекреационни устройствени зони за вилен отдих“. Застрояването се предвижда в границите на
ограничителните линии на застрояване в червен
цвят и със следните устройствени параметри:
максимална височина на кота корниз – 7 м, максимална плътност на застрояването – 15 %, максимална интензивност на застрояването – 0,3 %,
минимална озеленена площ – 70 %, начин на
застрояване – свободно, съгласно приложения
план за застрояване.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

2. Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за път до ПИ № 180013 през ПИ № 000130, ПИ
№ 000131 и ПИ № 000100 от КВС, с. Главановци, с
НТП – полски пътища – публична общинска собственост, над ПИ № 000094 (отводнителен канал)
и ПИ № 150001, ПИ № 160001, ПИ № 160002, ПИ
№ 170020 от КВС, с. Главановци, община Трън,
всички с НТП – пасище, мера, общинска частна
собственост, съгласно приложения парцеларен план.
Председател:
Б. Харалампиев
7233

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 263
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – с. Венец,
реши:
1. Одобрява изработения окончателен проект
на общ устройствен план на община Венец.
2. Решението по т. 1 да се изпрати в 7-дневен
срок от приемането му на областния управител,
който може в 14-дневен срок от получаването
да върне незаконосъобразното решение за ново
обсъждане или да го оспори пред съответния
административен съд при условията и по реда
на чл. 45 ЗМСМА.
Председател:
Б. Яхя
7260

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 305
от 21 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на трасе за обект: Нов захранващ водопровод от
ПЕВП ∅ 90 за ПИ 000360, ПИ 000361, ПИ 000362,
ПИ 000363, ПИ 000364, ПИ 000365, ПИ 000366,
ПИ 000367, ПИ 000368 и ПИ 000369 в м. Дренето
в землището на с. Щръклево, община Иваново,
област Русе.
2. Възлага на кмета на общината след влизане в
сила на решението на Общинския съвет – с. Иваново, да предприеме необходимите действия по
изпълнението му.
Председател:
М. Драшков
7238
95. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 октомври 2017 г.
7286
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28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС50 от 27.09.2017 г. за обект: Път I-9 „Слънчев
бряг – Бургас“, обход на Ахелой от км 207+800
до км 212+233.06, при условията на чл. 60 АПК.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоуст ройството. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7241
37. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-51 от 28.09.2017 г. за строеж: „Преустройство на буферен склад за горива 5 × 1000 м 3“,
намиращ се на територията на Пристанищен
терминал „Бургас Изток-2“, част от пристанище
за обществен транспорт с национално значение – Бургас. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
7242
64. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Костинброд – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Котел – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедура за избор
на административен ръководител в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната прокуратура – Варна.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен
вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за
назначаване на административен ръководител
на съответния орган на съдебната власт. Към
предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; копие от удостоверение
за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
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в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на
извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация
за заемане на длъжността, анализ и оценка
на състоянието на органа на съдебната власт,
очертаване на достиженията и проблемите в
досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които по
преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
7236
Шифър

Област на висше
образование

Шифър
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17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С170022-091-0000393 от
5.09.2017 г. възлага на Мария Иванова Стойнова,
адрес: Силистра, ул. Генерал Столипин № 18, ет. 3,
ап. 5, следния недвижим имот: апартамент, КИД
68134.4338.689.1.337, ателие за творческа дейност,
намиращ се в сграда № 1, разположен в имот с
индентификатор 68134.4338.689, на адрес: София,
Столична община, район „Овча купел“, ул. Люб
ляна № 42, вх. А, ателие № 37, намиращо се в
подпокривния етаж, прилежащи части: 1,91 %
ид. части от общите части на вх. А, състоящо
се от работно помещение, кухненски бокс, санитарно помещение и входно преддверие, с площ
78,53 кв. м.
7168
20. – Медицинският университет – София,
обявява конкурси за прием на докторанти на
Медицинския университет – София, за учебната
2017/2018 г. съгласно Решение на МС № 236 от
27.04.2017 г. и решение на Академичния съвет на
МУ – София, от 19.09.2017 г., както следва:

Професионално
направление

Докторска програма

Форма на
обучение
редов- задочно
но

Медицински факултет
4.

7.

Природни науки, математика и информатика

Здравеопазване и спорт

4.3.

7.1.

Биологически науки
Микробиология

1

0

Молекулярна биология

2

0

Молекулярна генетика

1

0

Анестезиология и интензивно лечение

2

2

Белодробни болести

1

1

Гастроентерология

1

0

Дерматология и венерология

1

0

Имунология

1

0

Кардиология

1

3

Клинична психология

1

0

Неврология

4

1

Нефрология

1

1

Нуклеарна медицина

1

1

Образна диагностика

3

0

Обща медицина

1

0

Обща хирургия

1

0

Ортопедия и травматология

3

0

Ото-рино-ларингология

2

0

Офталмология

1

0

Педиатрия

0

2

Медицина
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Област на висше
образование
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Форма на
обучение
редов- задочно
но

Психиатрия

2

0

Сърдечно-съдова хирургия

0

5

Урология

2

0

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

0

Обществено дентално здраве

1

0

Ортопедична дентална медицина

1

0

Биоорганична химия, химия
на природните и физиологично активни вещества

1

0

Технология на лекарствените
форми и биофармация

1

0

Токсикология

2

0

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

4

1

Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията

4

8

Медицина на бедствените
ситуации

2

0

Факултет по дентална медицина
7.

Здравеопазване и спорт

7.2.

Дентална медицина

Фармацевтичен факултет
4.

7.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

Здравеопазване и спорт

Факултет по обществено здраве
7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изиск
ванията в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в МУ – София (изм. с
решение на Академичния съвет от 6.06.2017 г.):
1. заявление за участие до ръководителя на
съответното приемащо ст ру кт у рно звено (в
случая до декана на съответния факултет); 2.
европейски формат автобиография; 3. копие на
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Същият заплаща

такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срок за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в съответните структурни
звена на адрес:
Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве
№ 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“. За
справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72 787.
Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2. За
справки – г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21.
Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 53. За справки – г-жа
Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504.
Факултет по обществено здраве – 1527 София,
ул. Бяло море № 8, деканат. За справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 02/94 32 579.
7156
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1. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в
секция „Паралелни алгоритми“ по професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни нау
ки, специалност 01.01.12. „Информатика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,
стая 215, тел. 02/979 32 18.
7198
1. – Медицинският институт при МВР, София,
обявява конкурс за задочни докторанти за учебната 2017/2018 г. по следните научни специалности: 01.06.12. „Микробиология“ – един; 03.01.15.
„Нефрологи я“ – един; 03.01.28. „Медицинска
рентгенология и радиология“ (вкл. използване
на радиоактивни изотопи) – един; 03.01.40. „Ортопедия и травматология“ – един; 03.01.37. „Обща
хирургия“ – един; 03.01.42. „Урология“ – един.
Документи се приемат 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“ в Медицинския
институт – МВР, бул. Скобелев № 79, „Човешки
ресурси“, тел.: 02/9821596 и 02/9821460.
7207
1. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) за изменение на
ПУП за ул. Найден Геров в обхват от о.т. 643
(кръстовище с ул. Солун) до о.т. 947 (път ІІ-19),
гр. Банско, община Банско. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в ст. 309 в сградата на общинската администрация – Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
7192
2. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за изменение
на улична и дворищна регулация на с. Филипово,
община Банско, в района на корекцията на р. Градинишка. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в ст. 309 в
сградата на общинската администрация – Банско.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да бъдат
направени до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
7193
1. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС045 от 27.09.2017 г. на възложителя „Разлог Комюникейшън“ – ЕООД – Разлог, ул. Шейново № 7,
ет. 2, да извърши строително-монтажни работи
съгласно одобрения от областния управител на
област Благоевград на 27.09.2017 г. инвестиционен проект за обект: „Оптична кабелна линия за
широколентов достъп от съществуваща двойна
шахта на изхода на гр. Разлог до съществуваща
двойна шахта на ул. Рила в гр. Банско – оптичен
кабел 12 влакна и два броя HDPE тръби ∅ 40“.
Местоположението на обекта е на територията на
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община Банско и община Разлог, област Благоевград. 	Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ чрез областния управител на
област Благоевград пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
7194
26. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило
за явление вх. № 70 0 0 -526 от 12.09.2017 г. от
„Мегастрой“ – ООД, с внесен за приемане и
одобрение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за определяне на
трасе и сервитут за изграждане на електропровод
20 kV през ПИ № 021032, 021033, 021051, 021063,
021002, 000024, 000029, 102076, 000026 и 010027 по
КВС на с. Завала за външно електрозахранване
на овцеферма в ПИ № 010027 по ПУП – ПЗ,
с. Завала, собственост на „Мегастрой“ – ООД.
Проектът за ПУП – ПЗ се намира в дирекция
„ТСУ и ЕИ“ при община Брезник и може да
бъде разгледан всеки присъствен ден. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Брезник.
7195
4. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Оптична кабелна линия „0719-071/
ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“, в землището на
с. Каменар, община Варна“. Проектът е изложен
в Община Варна, ет. 6, стая 608. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат изработения план и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Варна.
7196
21. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че e изработен по частен път и за сметка на
„БГС “ – ЕООД, ЕИ К 20 0 0372 46, п роек т за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за довеждащата инфраструктура – за
корекция на трасе на водопровод ∅ 80 до ПИ с
идентификатор 38710.92.25, м. Кучил по КК на
землище с. Косарка за изграждане на обект „Ферма за кози“. Проектът за ПУП – ПП може да се
разгледа в общинската администрация – Дряново,
ст. 204. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА – Дряново.
7220
11. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за определяне
на трасе за външното електрозахранване на
обект: „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени
битови отпадъци и инсталация за компостира-
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не на зелени/разделно събрани биор азградими
отпадъци“ като част от РЦТНО – Дупница, в
поземлен имот № 000045, м. Спротива, и част
от поземлен имот № 000044, м. Пороя, по КВС
на зем лище с. Д жерма н, общ ина Ду пница.
Трасето на ел. провода минава през поземлени
имоти № 000096; № 031025; № 000152; № 000111;
№ 0 0 0 0 0 2; № 0 0 0 2 51; № 0 0 0 2 50; № 0 0 0 3 0 7;
№ 0 0 019 6; № 0 0 0 6 0 9; № 0 0 0 610; № 0 0 0 32 6;
№ 0 0 0 32 5; № 0 0 01 2 5; № 0 4 8 0 21; № 0 4 8 0 32;
№ 048033; № 0 0 0255; № 0 0 0 044; № 0 0 0 043 и
№ 0 0 0 045 по К ВС на землище с. Д жерман,
община Дупница, ЕК АТТЕ 20763. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7230
12. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за определяне на трасе
за гравитачен водопровод на обект: „Площадка за
изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за
компостиране на зелени/разделно събрани биоразградими отпадъци“ като част от РЦТНО – Дупница, в поземлен имот № 000045, м. Спротива,
и част от поземлен имот № 000044, м. Пороя, по
КВС на землище с. Джерман, община Дупница.
Трасето на водопровода минава през поземлени
имоти № 014090; № 000288; № 000181; № 000322;
№ 000321; № 000330; № 000200; № 000201; № 000134;
№ 000260; № 000290; № 000259; № 000255; № 000044
и № 000043 по КВС на землище с. Джерман,
община Дупница, ЕКАТТЕ 20763. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7231
13. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за определяне на трасе
за напорна канализация на обект: „Площадка
за изграждане на инсталация за предварително
третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени/разделно
събрани биоразградими отпадъци“ като част от
РЦТНО – Дупница, в поземлен имот № 000045,
м. Спротива, и част от поземлен имот № 000044,
м. Пороя, по КВС на землище с. Джерман, община
Дупница. Трасето на напорната канализация минава през поземлени имоти № 015013; № 000328;
№ 051031; № 051024; № 051014; № 051015; № 051016;
№ 051017; № 051018; № 051021; № 051001; № 000260;
№ 0 0 0290; № 0 0 0259; № 0 0 0255; № 0 0 0 044 и
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№ 0 0 0 043 по К ВС на землище с. Д жерман,
община Дупница, ЕКАТТЕ 20763. Проектът и
придружаващата го документация се намират в
стая № 7, ет. 1 в сградата на Община Дупница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7232
7. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване) на част от кв. № 15,
16 и 19 и изменение на ПУП – ПУР (подробен
устройствен план – план за улична регулация)
за улица между о.т. 53 – о.т. 64 и о.т. 61 – о.т. 55
по плана на с. Долно Зелениково, община Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в
ст. 214, дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
7212
33. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица,
че e изработeн проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на техничес
ката инфраструктура за определяне на трасе на
въздушен електропровод 20 kV за обект ,,Склад
за взривни материали“, намиращ се в поземлен
имот (ПИ) 002060, местност Синяво, землище на
с. Коняво, ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил,
по картата на възстановената собственост (КВС).
Трасето започва от съществуващ ЖР (железо
решетъчен стълб) на съществуващ ВЕП 20 kV в ПИ
030005 и преминава през ПИ 030431, ПИ 030090,
ПИ 002128, ПИ 002158, ПИ 002096 и достига до
проектен трафопост, намиращ се в имот на заявителя ПИ 002157 от картата на възстановената
собственост на землището на с. Коняво, община
Кюстендил. Искането за разглеждане и одобряване
на проекта е направено със заявление вх. № УТ
1433 от 12.09.2017 г. от ,,Ахелой ОПМ“ – ООД, с
управител Борис Радански, София. Проектът се
намира в Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1,
ет. 1, ст. 21. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Кюстендил.
7185
27. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите
собственици, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
за „Изместване на водопровод АЦ ∅ 80, преминаващ през ПИ № 124044, 124041 и 124043“,
м. 01-Балабана по КВС на с. Батак. Новото
трасе на водопровода минава през ПИ № 000092
и 000094 – собственост на община Павликени.
Проектът се намира в дирекция „УТС“ при общината, стая № 103, и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите
собственици на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ имат
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право на възражение пред кмета на общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7234
2. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за външен водопровод и канализация до имот № 017004, м. Падарката, землище
с. Марикостиново, община Петрич. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат през
имоти от масиви по КВС, като подробно опи
сание на имотите и сервитутите е отразено
в приложения регистър, неразделна част към
ПУП – ПП за външен водопровод и канализация, както следва: имоти № 000571, № 017001,
№ 017006 по КВС, землище с. Марикосотиново.
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.
7214
1. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
„Марица“ в индустриална зона Марица – част от
„Тракия икономическа зона“, Етап 3: „Обслужващ
път, по следите на полски път с идентификатор
78080.94.275, по плана на с. Царацово, представляващ локално платно с вход след пътно кръстовище
за с. Радиново посока Пловдив и изход към ПВ
„Запад“ – връзка „Пловдив – АМ „Тракия“ при
полски път 279“. 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“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
7162
37. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
,,Марица“ в индустриална зона Марица – част
от „Тракия икономическа зона“, Етап 1: „Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 78080.27.73, по плана на с. Царацово,
представляващ продължение на общински път
№ 2, изграден с асфалтобетонова настилка от км
0+000,00 до км 0+380,00“. 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“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация ,,Марица“,
област Пловдив.
7239
38. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на пътна връзка за
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ПИ 73242.21.33 през ПИ 73242.21.41, м. Адата, по
КК на с. Труд, 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“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
7240
10. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че са изработени ПУП – парцеларни планове за довеждаща инфраструктура – водопровод,
електропровод и пътна връзка на площадката за
компостиране, намираща се в ПИ с идентификатор № 65677.70.78, м. Деветте чуки, землището
на Свиленград. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Свиленград.
7235
80. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за улична регулация в обхвата от о.т. 108 през
о.т. 118 до о.т. 117 между кв. 52, 40 и 42 по ПУП на
с. Кукорево, община „Тунджа“, с цел изместване
на уличната регулационна линия към съществуващите намясто граници на поземлените имоти,
което засяга УПИ I-362, УПИ XX-362, УПИ II358, УПИ XIX-357, УПИ III-357, УПИ XVII-356,
УПИ XVI-356 в кв. 40, УПИ I-339, УПИ IX-339,
УПИ II-338, УПИ X-338, УПИ III-337 и УПИ XI337 в кв. 42 по ПУП на с. Кукорево. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ – стая № 103 на ет. 1 в община
„Тунджа“ – Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7189

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 53, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община
Струмяни, приета с Решение № 73 от 30.03.2004 г.,
обективирано в протокол № 7 от 30.03.2004 г., на
Общинския съвет (ОбС) – с. Струмяни, изменяна
и допълвана с Решение № 204 по протокол № 22
от 17.03.2005 г., Решение № 35 по протокол № 5 от
29.02.2008 г., Решение № 83 по протокол № 11 от
22.08.2008 г. и Решение № 117 по протокол № 13
от 27.07.2012 г. на ОбС – с. Струмяни, е образувано адм. дело № 705/2017 г. по описа на съда и
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.11.2017 г. от 11,30 ч.
7252
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 8, ал. 1 от На-
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редбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета от
Общинския съвет – с. Струмяни, с искане оспорената разпоредба да бъде обявена за нищожна
или при условията на евентуалност – да бъде
отменена като незаконосъобразна, е образувано
адм. дело № 715/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
3.11.2017 г. от 10,15 ч.
7253
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 30 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община
Гърмен е образувано адм. дело № 706/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.11.2017 г. от 11,30 ч.
7254
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 29, пункт 3
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Струмяни е образувано адм. дело № 713/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.11.2017 г. от 10,20 ч.
7255
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 Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи – общинска собственост, приета от
Общинския съвет – гр. Приморско, с изключение
на чл. 12, ал. 1, чл. 12, ал. 3, чл. 16, ал. 3, чл. 45,
ал. 4, предл. 1 и чл. 50, ал. 4 от наредбата, и
алтернативно оспорване само на чл. 35, ал. 3 от
наредбата. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2489/2017 г., насрочено за 23.11.2017 г. от 11 ч.
7221
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс по адм. д. № 2709/2017 г.
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, ЕИК 177060406, с адрес: Пловдив, ул. Райко
Даскалов № 67, представлявано от управителя
Георги Иванов Йорданов, против чл. 88, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Приморско в частта є „такси и или“,
приета с решение по протокол № 49 от 17.03.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Приморско, с последни
изменения и допълнения, приети с Решение № 215
от 24.01.2017 г.
7266
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, против чл. 50, ал. 5 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Горна Оряховица, приета с Решение № 360 по
протокол № 23 от 15.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, за което е образувано
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адм. д. № 733/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 17.11.2017 г. от 9,30 ч.
7209
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба на „Мездратекс“ – ЕООД,
София, с която е оспорена разпоредбата на чл. 18,
ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Мездра, приета с Решение № 440 по протокол № 27 от 28.11.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Мездра, по която е
образувано адм. дело № 521/2017 г., насрочено
за 7.11.2017 г. от 11 ч.
7210
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – гр. Добрич, с искане за отмяна на
чл. 99, ал. 2, чл. 111, ал. 3, т. 13 и чл. 120, ал. 3, т. 3
от Наредбата за реда на придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Община
Шабла, приета с Решение № 245 по протокол № 26
от 22.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Шабла,
по който протест е образувано адм. д. № 537/2017 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 14.11.2017 г. от 13,15 ч.
7263
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 Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за рекламната
и информационната дейност на територията на
община Дупница в частта по чл. 7, т. 3, пр. 5, с
който се иска отмяна на сочената разпоредба, като
се претендира материална незаконосъобразност,
е образувано адм. д. № 184/2017 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 17.11.2017 г. от 10 ч.
7225
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против разпоредбата на чл. 34, ал. 3
от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на Общинския
съвет – с. Лесичово. По оспорената наредба е
образувано адм. д. № 699 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.10.2017 г. от 11,15 ч.
7226
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев,
подаден против разпоредбата на чл. 44, ал. 3
от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на Общинския
съвет – гр. Брацигово. По оспорената наредба
е образувано административно дело № 673 по
описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2017 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.10.2017 г. от 11,15 ч.
7227
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Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 27 състав, призовава Съндей Удоудо
Укекит като заинтересована страна по адм.д.
№ 7476/2016 г., образувано по жалба на Ангелина
Хайнрих Чипева и Нешо Хайнрих Чипев против
уведомление изх. № 24-4151 от 10.03.2016 г. на
началника на Службата по геодезия, картография и кадастър, с което е допуснато изменение
във вписаните данни в кадастралния регистър
на недвижимите имоти за ПИ с идентификатор
68134.1942.1165 от одобрените КККР на район „Витоша“ – СО. Делото е насрочено за 31.10.2017 г. от
10 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
7228
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който се оспорват като нищожни и незаконосъобразни разпоредбите на чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 21,
ал. 4, чл. 26, ал. 2 и чл. 68 от Наредба № 11 за
управление на общинските пътища, приета от
Общинския съвет – гр. Николаево, по което е
образувано адм. д. № 238/2017 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 9.11.2017 г. от 14,30 ч.
7262
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Паско
Тошев Запрянов – Димитровград, обективирано
в жалба против чл. 24, т. 2 и 4 от Наредба № 10
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Димитровград, по която е образувано
адм. дело № 898/2017 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 22.11.2017 г.
от 10,30 ч.
7222
Гоцеделчевският районен съд уведомява Шай
ен Никол Шейли Ериксън, роден на 31.05.1996 г.
в САЩ, сега с неизвестен адрес, че в Районния
съд – гр. Гоце Делчев, има образувано гр. д.
№ 1007/2017 г., заведено от Иван Димит ров
Халачев от гр. Гоце Делчев, с правно основание
чл. 49 СК. В двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответникът да се
яви в канцеларията на Районния съд – гр. Гоце
Делчев, за да получи книжата по делото. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
7265
Тутраканският районен съд призовава Хасан
Туна, роден на 3.05.1989 г., да се яви в съда като
ответник в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване
на съобщение по чл. 131 ГПК, ведно с исковата
молба и приложенията към нея, във връзка с
предявения от Севда Демирова Юлиянова иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК по гр. д.
№ 425/2017 г., както и да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще му
назначи особен представител.
7264

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7   

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
48. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил“ (БАПИОТ) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 17.11.2017 г. в 12 ч. в София,
бул. Др. Цанков № 36 – СТЦ „Интерпред“, ет. 3,
зала „Ню Иорк“, при следния дневен ред: 1.
промени в устава; предложение за решение: ОС
приема промени относно начина на свикване на
общо събрание и броя на членовете на управителния съвет и начина на тяхното определяне; 2.
извършване на промени в управителния съвет;
предложение за решение: ОС освобождава трима
от членовете на УС по тяхна молба и определя
броя на членовете на УС и избира нови членове на съвета по предложение на членовете на
сдружението; 3 разни. Поканват се членовете на
БАПИОТ или техни упълномощени представители
да присъстват на събранието. Съгласно чл. 20,
ал. 3 от устава пълномощните следва да са издадени изрично за участие в общото събрание.
Регистрацията ще започне на 17.11.2017 г. в 11 ч.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете в офиса на БАПИОТ. При липса на
кворум събранието ще се състои при условията
на чл. 27 ЗЮЛНЦ същия ден един час по-късно
при същия дневен ред и на същото място.
7257
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Асоциация на
студентите-медици в България“ (АСМБ) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 18.11.2017 г. в 8 ч. в УМБАЛ
„Света Екатерина“, бул. Пенчо Славейков № 52А,
София, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета на членовете на управителния съвет и съвета
за контрол и качество за мандат 2016/2017 г.; 2.
освобождаване членовете на управителния съвет
и съвета по контрол и качество от отговорност за
дейността им през мандата 2016/2017 г.; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор
на председател и управителен съвет на АСМБ за
мандат 2017/2018 г.; 5. избор на съвет по контрол
и качество на АСМБ за мандат 2017/2018 г.; 6.
други. Поканват се всички членове да участват
в общото събрание чрез определените от тях
делегати съгласно чл. 19.4 от устава на АСМБ.
При липса на кворум на основание чл. 19.3 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе независимо от
броя на явилите се делегати.
7223
5. – Управителният съвет на Сдружението
за инициативи по заекването (СИЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 25.11.2017 г. в 11 ч. на адрес: София, ул. Верила № 1, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на бъдещите инициативи на сдружението; 2. разглеждане на молби за членство; 3.
избор на нов председател и управителен съвет; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7268
29. – Председателят на фондация „Св. Пимен
Зографски – Национална х удожествена академия“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
ал. 1 от устава на фондацията свиква заседание
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на съвета на фондацията на 30.11.2017 г. 14 ч. в
София, ул. Шипка № 1, сградата на Националната художествена академия, залата на АС, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
фондацията за периода 2016 – 2017 г.; 2. освобождаване на досегашния председател и избор на
нов председател на фондацията; 3. приемане на
насоки за развитие на фондация „Св. Пимен Зог
рафски – Национална художествена академия“; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7190
1. – Управителният съвет на СНЦ „Боксов
клуб гр. Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 11, ал. 1 от устава свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 10.12.2017 г.
от 10 ч. на адрес: Бургас, ул. Александровска
№ 21, при следния дневен ред: 1. обсъждане на
изменения в устава на сдружението; 2. други.
7258
26. – Управителният съвет на Сдружението
на ловците и риболовците „ Ловно-рибарско
дружество „Сокол“ – Ихтиман, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение от протокол
№ 5 от 26.09.2017 г. от заседание на УС на сдружението свиква общо събрание на СЛР „ЛРД
„Сокол“ – Ихтиман, на 26.11.2017 г. в 10 ч. в
малкия салон на Читалище „Слънце“, Ихтиман,
при следния дневен ред: 1. приемане на бюджет
2018 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
7267
10. – Управителният съвет на Българската
федерация по подводни спортове на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква избраните делегати от
редовните клубове – колективни членове, на
общо събрание на 18.11.2017 г. в 11 ч. в Несебър,
ресторант „Хемингуей“, ул. Месембрия № 5, при
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следния дневен ред: 1. приемане на нов устав;
2. приемане на отчет за дейността и финансов
отчет на УС на БФПС за периода oт 1.01.2017 г.
до момента на провеждане на ОС; 3. предсрочно
освобождаване на действащите управителен и
контролен съвет и избиране на нов управителен
съвет и на нов контролен съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
7256
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“,
с. Порой“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.11.2017 г. в 10 ч., с. Порой,
община Поморие, в сградата на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Порой, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7211
Светослав Енев Бакалов – синдик на сдружение „Туристическо дружество „Веслец – Враца“,
БУЛСТАТ 000190884, по т.д. № 94/2013 г. на Врачанския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че на
20.01.2017 г. е съставен пети допълнителен списък
на приети и неприети вземания на кредиторите
на сдружение „Туристическо дружество „Веслец – Враца“ на основание чл. 688 ТЗ. Списъкът
е предоставен на разположение на кредиторите
на сдружение „Туристическо дружество „Веслец – Враца“ и на длъжника в канцеларията на
Врачанския окръжен съд.
7237

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
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• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
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се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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